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a)  Základní údaje o škole 
 

 

Název: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky 

České, školská právnická osoba 

 

Sídlo: 1. máje 249/37,  Odry,  PSČ  742 35 

 

Právní forma: školská právnická osoba 

 

IČO: 16 628 144 

 

IZO: 600 016 838 

 

Charakteristika: Školská právnická osoba Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická 

škola svaté Anežky České vykonává činnost školy, činnost školského 

výchovného a ubytovacího zařízení a činnost výdejny stravy: 

 Střední odborná škola IZO 102 113 611 

 Domov mládeže IZO 108 022 307 

 Výdejna stravy IZO 174 105 631 

 Středisko volného času IZO 181 018 691 

 

Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu středního 

vzdělání se ve školním roce 2019/20 ve SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České 

dosahuje těchto stupňů vzdělání: 

 - střední vzdělání 

 - střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské 

 

Statutární orgán: Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy  

 

Datum zařazení do školského rejstříku  MŠMT (poslední změny): 

 29. 7. 2020, č. j. MŠMT-30647/2020-2  

 

Adresa pro dálkový přístup: 

 Tel.:  042 556 730 129  

 e-mail: info@cssodry.cz  

 http: www.cssodry.cz 

 ID datové schránky: bdsmb8x  

 

Údaje o školské radě:  

  

 Školská rada byla zřízena dne 20. 10. 2005 s účinností od 1. 1. 2006, pod 

číslem jednacím 731/05. Školská rada má 3 členy. 
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Údaje o radě školy: 

 

 Rada je jmenovaná zřizovatelem školy od 13. 5. 2006, je tříčlenná. 

 

 

 

 

 

V Odrách dne  17. 8. 2020 

 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy 
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b)  Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2019/20 
 

 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
- čtyřletý studijní obor poskytující střední  vzdělání s maturitní zkouškou, 

určený pro dívky i chlapce 

Studijní obor schválilo MŠMT ČR dne 21. 8. 2009, č. j. 18 461/2009-21, s účinností od 1. září 

2010. Je vyučován podle Školského vzdělávacího programu. Studijní obor je uváděn v seznamu 

oborů ode dne 1. 9. 2010 (MŠMT ČR č. j. 18 461/2009-21) a je uveden v seznamu oborů  

vzdělání poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze dne 9. 1. 2019, č. j. 

40502/2018-2. Ve školním roce 2019/20 se vyučoval ve třídách PMP1, PMPA1, PMP2, PMPA2, 

PMP3, PMPA3, PMPA4, PMPB4. 

 

 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
- studijní obor poskytující střední  vzdělání s maturitní zkouškou zkrácenou 

tříletou dálkovou formou, určený pro dívky i chlapce 

Studijní obor schválilo MŠMT ČR dne 9. 6. 2010, č. j. 8456/2010-21, s účinností od 1. září 2010. 

Je vyučován podle Školského vzdělávacího programu. Studijní obor je uveden v seznamu oborů  

vzdělání poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze dne 29. 11. 2016, č. j. 

28308/2016-6. Ve školním roce 2019/20 se vyučoval ve třídách PMPD1, PMPD2, PMPD3. 

 

 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 
- čtyřletý studijní obor gymnaziálního zaměření poskytující střední  vzdělání 

s maturitní zkouškou, určený pro dívky i chlapce 

Studijní obor schválilo MŠMT ČR dne 13. května 2011, č. j. 13 509/2011-25 s platností od          

1. září 2011. Je vyučován podle Školského vzdělávacího programu. Studijní obor je uveden v 

seznamu oborů  vzdělání poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze dne       

29. 11. 2016, č. j. 28308/2016-6. Ve školním roce 2019/20 se vyučoval ve třídách PL1, PL2, PL3 

a PL4. 

 

 

75-41-M/01 Sociální činnost 
- čtyřletý studijní obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

určený pro dívky i chlapce  

Studijní obor schválilo MŠMT ČR dne 21. 8. 2009, č. j. 18 461/2009-21, s účinností od 1. září 

2010. Je vyučován podle Školského vzdělávacího programu. Studijní obor je uváděn v seznamu 

oborů ode dne 1. 9. 2010 (MŠMT ČR č. j. 18 461/2009-21) a je uveden v seznamu oborů  

vzdělání poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze dne 29. 11. 2016, č. j. 

28308/2016-6. Ve školním roce 2019/20 se vyučoval ve třídách SČ2, SČ3 a SČ4.  
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53-41-M/03 Praktická sestra 
- čtyřletý studijní obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

určený pro dívky i chlapce  

Studijní obor schválilo MŠMT ČR dne 20. 8. 2018, č. j. 26341/2018-2, s účinností od 1. září 

2019. Je vyučován podle Školského vzdělávacího programu. Studijní obor je uváděn v seznamu 

oborů ode dne 1. 9. 2018 (MŠMT ČR č. j. 26341/2018-2) a je uveden v seznamu oborů  vzdělání 

poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze dne 9. 1. 2019, č. j. 40502/2018-2. 

Ve školním roce 2019/20 se vyučoval ve třídě PS1 a PS2. 

  

 

53-41-M/01 Zdravotnický asistent 
- čtyřletý studijní obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

určený pro dívky i chlapce  

Studijní obor schválilo MŠMT ČR dne 29. 11. 2016, č. j. 28308/2016-6, s účinností od 1. září 

2017. Je vyučován podle Školského vzdělávacího programu. Studijní obor je uváděn v seznamu 

oborů ode dne 1. 9. 2017 (MŠMT ČR č. j. 28308/2016-6) a je uveden v seznamu oborů  vzdělání 

poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze dne 20. 8. 2018, č. j. 26341/2018-

2, ve kterém je označený jako dobíhající obor. Ve školním roce 2019/20 se vyučoval ve třídě 

ZA3.  

 

 

53-41-H/01 Ošetřovatel 
- tříletý studijní obor pro dívky i chlapce poskytující střední vzdělání 

s výučním listem, ukončený závěrečnou zkouškou   

 

Studijní obor schválilo MŠMT ČR dne 21. 8. 2009, č. j. 18 461/2009-21, s účinností od 1. září 

2009. Je vyučován podle Školského vzdělávacího programu. Studijní obor je uváděn v seznamu 

oborů ode dne 1. 9. 2009 (MŠMT ČR č. j. 18 461/2009-21) a je uveden v seznamu oborů  

vzdělání poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze dne 29. 11. 2016, č. j. 

28308/2016-6. Ve školním roce 2019/20 se vyučoval ve třídách O1, O2, O3. 

 

 

Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách oboru PL, SČ a ZA byly spojené  třídy oborů 

Pedagogické lyceum a Předškolní a mimoškolní pedagogika a vznikly třídy PMP1+PL1, 

PMPA2+PL2, PMPA3 a PL3, PMPA4 a PL4 vždy s jednou třídní učitelkou,  jedna třída byla 

spojena z oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální činnost a vznikla třída 

PMPB4+SČ4 s jednou třídní učitelkou,  z tříd oborů Sociální činnost a Praktická sestra vznikla 

třída PS1+SČ1, PS2+SČ2 a z tříd oborů Sociální činnost a Zdravotnický asistent vznikla třída 

ZA3+SČ3 s jednou třídní učitelkou. Dále byly některé třídy spojené pro výuku všeobecně 

vzdělávacích předmětů. 

 

 

 

V Odrách dne 17. 8. 2020 

 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

 Vzdělání odb. praxe k 31. 8. 2020  

  roky/dny 

 

Interní pedagogičtí pracovníci 

Mgr. Badejová Monika VŠ 11/305 třídní učitelka PMP3 

Bajgarová Alexandra SŠ 16/364 

Mgr. Bezděková Jana VŠ 22/211 

Mgr. Červenková Ludmila VŠ 20/1  

Bc. Dlabajová Jana VŠ   7/184 od 1. 1. 2019 

   asistent pedagoga 

Mgr. Dubec Pavel VŠ 21/31 třídní učitel PMP1 

Mgr. EliášováPetra VŠ   6/314 třídní učitelka PS2+SČ2 

Mgr. Faltýnková Michaela VŠ   3/60 třídní učitelka PL3+PMPA3 

Mgr. Fišerová Petra VŠ 13/112 třídní učitelka PS1 

Mgr. Gajdošíková Eva VŠ 11/305 

Mgr. et Mgr. Gehringer Renata VŠ 31/74 třídní učitelka PL1+PMPA1 

Mgr. Harabišová Jana VŠ 20/343 třídní učitelka O2 

MgA. Hejlová Lucie VŠ   2/6 

Mgr. Horáková Libuše VŠ   5/159 

Ing. Hostašová Pavla VŠ 31/233 ředitelka školy 

Mgr. Hřívová Jana VŠ   5/29 třídní učitelka O3 

Mgr. Chodurová Lenka VŠ 31/0 třídní učitelka PL4+PMPA4 

Mgr. Jakubíková Simona VŠ 20/0 třídní učitelka PMPD1 

Mgr. Jestřebská Alena VŠ 36/27 

Mgr. Jurečková Šťastná Iva VŠ   9/93 

Mgr. Konrádová Veronika VŠ 10/51 

Mgr. Král Tomáš VŠ 33/136 výchovný poradce 

Molnárová Libuše, DiS. VOŠ 20/323 třídní učitelka O1 

Mgr. Nevřivová Zuzana VŠ 19/41 

Mgr. Ondrová Ludmila VŠ 35/229 třídní učitelka PMPD2 

   třídní učitelka PMPD3  

Mgr. Richterová Zuzana VŠ   9/153  

Mgr. Segeťová Jana VŠ   5/0 

Mgr. Smějová Martina VŠ 13/7  

Mgr. Stratilová Jana VŠ   3/262 třídní učitelka PMP2 

Mgr. Svrčinová Zuzana VŠ   2/6 třídní učitelka PL2+PMA2 

MUDr. Šiková Danuše VŠ 35/132 třídní učitelka PMPB4+SČ4 

Ing. Šustková Jindra VŠ 33/144 zástupkyně ředitelky 

Bc. Valná Jana VŠ   9/153 třídní učitelka ZA3+SČ3 

Mgr. Večeřová Silvie VŠ 22/345 metodik prevence 

 

Externí  pedagogičtí pracovníci 

Mgr. Maleňáková Anna, Ph.D. VŠ   
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Mgr. BcA. Masaříková Pavla VŠ 

Mgr. Obr Pavel VŠ 

Zajíček Josef SŠ s mat.  

 

Středisko volného času 

Mgr. Badejová Monika korektura školního časopisu 

Bajgarová Alexandra školní časopis 

Mgr. Bezděková Jana korepetice sboru Datio 

 angličtina 4. ročníky  

Mgr. Cindler David školní kapela  

Mgr. Červenková Ludmila pomocný sbormistr Datia 

 Scholla 

Fardová Kristýna tanec 

Mgr. Bc. Gehringer Renata matematika pro 1. ročníky 

MgA. Hejlová Lucie divadlo 

Mgr. Jestřebská Alena pomocný sbormistr Datia 

 zobcové flétny 

Mgr. Konrádová Veronika angličtina 1. ročníky 

Mgr. BcA. Masaříková Pavla dramatika  

Mgr. Ondrová Ludmila vedoucí střediska volného času 

Mgr. Richterová Zuzana angličtina 2. ročníky 

Mgr. Smějová Martina španělština 

Mgr. Svrčinová Zuzana sportovní hry 

Zajíček Josef sbormistr Datia 

 

Šablony MŠMT – doučování žáků ohrožených neúspěchem 

Mgr. Bezděková Jana Hra na hudební nástroj 

Mgr. et Mgr. Gehringer Renata Matematika 1. ročník 

Mgr. Harabišová Jana Matematika 2. ročník 

Mgr. Harabišová Jana Matematika 3. ročník  

Ing. Hostašová Pavla Němčina 3. ročník  

Mgr. Smějová Martina Angličtina 1. ročníky 

Mgr. Svrčinová Zuzana Němčina 1. ročník 

Mgr. Večeřová Silvie Němčina 3. ročník 

 

Vychovatelé 

Hrabovská Adéla SŠ s mat.   4/366  

Hrabovská Josefa SŠ s mat. 22/171 

Kunzová Kateřina SŠ s mat. 21/118 

Vaňáková Marie SŠ s mat. 11/316 

Vaňurová Marta SŠ s mat. 19/156 vedoucí vychovatelka 

 

THP 

Hrabovská Oldřiška SŠ s mat.   

Mgr. Matějová Marie VŠ   

 

Ostatní 

Bačíková Ludmila vrátná  

Dudová Ludmila uklízečka  od 15. 1. 2020 

Grygarová Jana noční dohled  

Janoušková Ivana uklízečka do 14. 1. 2020 
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Klézl Josef školník 

Matulová Libuše vrátná 

Matyášová Marta výdej stravy   

Ondřejová Lenka uklízečka do 28. 2. 2020 

Lipinská Helena uklízečka od 1. 3. 2020 

Pilátová Eva výdej stravy   

Popp Radovan správce ICT 

Šenkeříková Anna vrátná 

Trčková Petra vrátná 

Tylová Anna uklízečka 

Urbanová Jolanda noční dohled  

Vlčková Viera výdej stravy 
  

 

 

V Odrách dne  17. 8. 2020 

 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 
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d) Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2019/20 
 

        Ke studiu čtyřletých maturitních oborů Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní 

pedagogika, Praktická sestra, Sociální činnost  byli uchazeči do Střední pedagogické školy a 

Střední zdravotnické školy svaté Anežky České přijímáni na základě těchto kritérií: Jednotná 

přijímací zkouška z JČ a M (z důvodu COVID-19 jen 1 termín, dále náhradní termín z důvodu 

nedodržení prodlouženého času pro psaní testu z matematiky, pokud byla účast v obou 

termínech, započítával se lepší výsledek), hodnocení ze základní školy, soutěže, mimoškolní 

aktivity a prospěch ze základní školy, hodnocení chování, úspěšné ukončení I. pololetí 9. třídy 

ZŠ (k 1. 9. se dokládá kopie vysvědčení za 9. třídu – splnění povinné školní docházky), 

zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce, dále pak pro obor Předškolní a 

mimoškolní pedagogika zdatnosti z mluvních dovedností, hudební výchovy, tělesné výchovy a 

výtvarné výchovy.  

 

        Ke studiu tříletého studijního oboru Ošetřovatel jsou kritériem k přijetí: hodnocení ze 

základní školy (mimoškolní aktivity), prospěch ze základní školy, hodnocení chování a vyjádření 

lékaře o způsobilosti potvrzením na přihlášce ke studiu. 

 

Vzory dokumentů pro denní studium: 

Oznámení o nekonání přijímací zkoušky (Příloha č. 1) 

Pozvánka k přijímací zkoušce (Příloha č. 2) 

Rozhodnutí o přijetí (Příloha č. 3) 

 

 Ke studiu tříletého zkráceného dálkového oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou 

kritériem pro přijetí: vyplněná a podepsaná přihláška ke studiu potvrzená lékařem o zdravotní 

způsobilosti ke studiu, doklad o dosaženém středním vzdělání s maturitní zkouškou (kopie 

maturitního vysvědčení). Uchazeči byli přijímáni podle data doručení přihlášky. 

 

Vzory dokumentů pro dálkové studium: 

Oznámení o nekonání přijímací zkoušky (Příloha č. 4) 

Rozhodnutí o přijetí (Příloha č. 5) 

Přihlašovací list (Příloha č. 6) 

 

 

Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 30. 6. 2020 dle výkazu MŠMT S 5-01 

Název oboru 
Zkratka 

oboru 
Kód oboru 

Počet 

přihl. 

Počet 

přijatých 

Z toho 

chlapci 

Odevzdali 

ZL 

 

Pedagogické lyceum   PL 78-42-M/03 27 

 

27 3 7 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – denní  

 

PMP 75-31-M/01 97 45 1 34 

Předškolní a mimoškolní 

Pedagogika – dálkové  

 

PMPD 75-31-M/01 ve výkazu neuvedeno 
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Sociální činnost 

 

SČ 75-41-M/01 11 

 

11 0 0 

 

Praktická sestra PS 53-41-M/03 13 13 2 8 

 

Ošetřovatel 

 

O 53-41-H/01 16 

 

16 2 8 

 

Celkem   164 

 

112 8 57 
 

 

Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 30. 9. 2020: 

Název oboru 
Zkratka 

oboru       Kód oboru 
Počet přijatých 

(včetně opakování, přestupů, 

změny oboru) 

Z toho 

chlapci 

 

Pedagogické lyceum   PL 78-42-M/03 

 

8 2 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – denní  

 

PMP 75-31-M/01 

 

50 0 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – dálkové  

 

PMPD 75-31-M/01 30  0 

Sociální činnost 

 

SČ 75-41-M/01 

 

0 0 

 

Praktická sestra PS 53-41-M/03 18 2 

 

Ošetřovatel 

 

O 53-41-H/01 

 

10 2 

 

Celkem   

 

87 + 30 = 117 6 
 

 

 

 

 

V Odrách dne 30. 9. 2020 

 

 

 

Zpracovala:  Ing. Jindra Šustková 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2019/20 
 
 

1. Výsledky vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání  

 

Ročník Počet žáků 
 Prospělo 

 s vyznam. 
  Prospělo 

Neprospělo 

(v tom nehodnoceno) 

Počet žáků 

 s opr. zk. 

I. + dálk 81 + 28 14 + 26 65 + 2 2 + 0 0 + 0 

II. + dálk 81 + 25 11 + 22 67 + 3 3 + 0 2 + 0 

III. + dálk 87 + 19 13 + 16 72 + 3 2 + 0 1 + 0 

IV. 45 11 34 0 0 

 

Celkem 
294 + 72 49 + 64 238 + 8 7 + 0 3 + 0 

366 113 246 7 3 

 

 Přehledné uspořádání výsledků vzdělávání žáků za jednotlivá čtvrtletí školního roku 

2019/20 jsou přílohou č. 7 (I. pololetí) a č. 8 (II. pololetí) této výroční zprávy. 

 

 

2. Výsledky závěrečné zkoušky 

 

 Ve tříletém zdravotnickém oboru studovalo 14 žáků, 2 žákyně v průběhu školního roku 

přerušily studium a 2 žáci studium ukončili. Na konci školního roku 2019/20 tedy 10 žáků 

ukončilo třetí ročník a přistoupilo k vykonání závěrečné zkoušky – písemné, praktické a ústní 

 

Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

10 5 5 0 

 

 

3. Výsledky maturitních zkoušek – ČJ, AJ, NJ, M – státní MZk 

 

 V maturitních třídách PL4 (78-42-M/03 Pedagogické lyceum/4 žáci), PMPA4 a PMPB4 (75-

31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika/36 žáků), SČ4 (75-41-M/01 Sociální činnost/5 

žáků) a PMPD3 (75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma/19 žáků) 

studovalo celkem 45 žáků denního studia a 19 žáků dálkového studia. 45 žáků ukončilo čtvrtý 

ročník, 19 žáků ukončilo třetí ročník dálkového studia. 

 

 V termínu 1. – 11. září 2020 přistoupilo k opravnému termínu MZk celkem 13 žáků a 1 žák 

denního studia k 3. pokusu (z roku 2019). K 12. 9. 2019 uspělo z 13 žáků 7, neuspělo 6 žáků. 

Těchto 6 maturantů přistoupí k opravnému termínu na jaře 2021. 
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Počet žáků 

(k 30. 9. 2020) 

Prospělo  s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Termín 

 1. – 11. 9. 

2020  

Termín 

jaro 2021 

45 + 19 4 + 15 28 + 4 13 + 0 

 

13 + 0 6 

PL4 – 4  1 2 1 1 0 

PMP4 – 36 3 24 9 9 3 

SČ4 – 5  0 2 3 3 3 

PMPD – 19 15 4 0 0 0 

 

Přílohou č. 9 je přehled o úspěšnosti u maturitních a závěrečných zkoušek od roku 2011 

(zpracovala Ing. Jindra Šustková) 

 

 

4. CERTIS  
 

 Do 1. prosince 2019 proběhlo přihlášení maturantů k maturitám do systému CERTIS. Byli 

nominováni pedagogové v systému CERTIS a průběžně probíhá školení pro management školy, 

komisaře, zadavatele a hodnotitele. Pandemie Covid-19 způsobila změny v režimu maturit – 

v části společně se nepsaly písemné práce z českého jazyka a cizího jazyka, v profilové části byl 

režim praktických maturitních zkoušek zkrácen – nekonala se část zdatnosti u oboru PMP, režim 

ústních zkoušek probíhal dle plánu, ale v posunutém termínu. 

 

 

5. Jednotná přijímací zkouška 2020 
 

 Přihlášení uchazeči do maturitních oborů byli testováni z předmětů český jazyk a 

matematika. Jednotná přijímací zkouška probíhala v termínu 8. 6. 2020, náhradní termín pak 

v termínu 23. 6. 2020, technicky připravoval IS Certis – CERMAT. 

 

 

6. Ředitelské písemky – interní  testování srovnávání znalostí 
 

 Cílem ředitelských písemek je naučit se zopakovat větší celek učiva za 1 školní rok. 

Motivací je opakování a fixace učebního celku k maturitní a závěrečné zkoušce.  

 Z důvodu pandemie Covid-19 se letos ředitelské písemky nepsaly. 

 Ředitelské písemky byly naplánovány podle harmonogramu ve vyučovacích hodinách 

s vyučujícím z těchto předmětů: u oborů čtyřletých PS, ZA, SČ, PMP a PL – ČJ, AJ, NJ a M; u 

oboru tříletého O – somatologie, zdravotnické předměty.  

 

 

7. Maturita nanečisto 

 

 Nově jsme na podzim 2019 zařadili pro 4. ročníky jako interní testování srovnání znalostí 

Maturity nanečisto – jde o zkoušky nanečisto, kdy didaktické testy včetně poslechů z cizího 

jazyka, jsou vyučujícími připraveny dle testů od CERMATu. V zájmu maturantů je podpora být 

úspěšný u maturitních zkoušek. Toto srovnání jsme zavedli pro vysoký neúspěch maturantů na 

první pokus u psaní didaktických testů z českého jazyka a z matematiky. 
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Vyhodnocení maturity nanečisto – podzim 2019: 

Počet žáků 

(k 30. 9. 2019) 

četnost  

výborně 

četnost  

chvalitebně 

četnost  

dobře 

četnost  

dostatečně 

četnost  

nedostatečně 

nepsal Ø 

PL4 – 4ČJL 

PL4 – 3AJ 

PL4 – 1M 

1 2 1 0 0  2,00 

1 0 1 1 0  2,67 

   1   uspěla 

PMPA4 – 18ČJL 

PMPA4 – 17 AJ 

PMPA4 – 1 M 

0 2 9 6 0 1 3,24 

0 3 8 4 1 1 3,19 

   1   uspěla 

PMPB4 – 18ČJL 

PMPB4 – 18 AJ 

PMPB4 – 0 M 

0 5 9 2 1 1 2,90 

1 2 5 8 1 1 3,35 

       

SČ4 – 5 ČJL 

SČ4 – 4 AJ 

SČ4 – 1 M 

0 0 2 2 1  3,80 

1 0 0 3 0  3,25 

    1  neusp. 
 

 

 

8. Předehrávky – interní srovnávání schopností ve hře na hudební nástroj  
 

 Cílem předehrávek je sledovat průběžnou přípravu ve hře na hudební nástroj. Motivací je 

uplatnění hry na nástroj na praxích a při výstupech pro přípravu k praktické maturitní zkoušce. 

 Pandemie Covid-19 zasáhla i v této oblasti a předehrávky se nekonaly. 

 Předehrávky však byly plánovány podle harmonogramu ve vyučovacích hodinách 

s vyučujícím HHN a předsedou komise. 

 

 

 

V Odrách dne 30. 9. 2020 

 

 

Zpracovala: Ing. Jindra Šustková 
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f) Prevence sociálně patologických jevů 
 

 

 Ve školním roce 2019/20 naše škola zorganizovala v prvních týdnech měsíce září pro první 

ročníky třídenní adaptační pobyty ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, v Pohoři a v Dobešově. Při 

přípravě aktivit jsme úzce spolupracovali se školním kaplanem a s animátory Diecézního centra 

pro mládež. 

 

 V rámci prevence byly 12. 11. 2019 realizovány besedy na téma trestní odpovědnosti. Tyto 

besedy pro první ročníky a pro třídu O2 vedli nprap.. Mgr. Darina Knižátková a por. Mgr. Petr 

Směták z oddělení prevence Policie ČR v Novém Jičíně. Přednášející seznámili žáky interaktivní 

formou s pojmy přestupek a trestný čin, upozornili je na možné rizikové chování dospívajících a 

zároveň dali praktické rady, jak dbát své osobní bezpečnosti, jak postupovat při kyberšikaně. 

 

 Pedagogičtí pracovníci školy absolvovali 27. 8. 2020 osmihodinové akreditované školení 

na téma „Jak vést obtížný rozhovor“, které vedla paní Mgr. Marie Komárová.  

 

 Po celý rok probíhaly malé osobní intervenční pohovory. Ve škole a v domově mládeže se 

řešily nejvíce vztahové problémy, dále pak problémy s vyšší absencí žáka a včasné omlouvání 

absence. Zaznamenali jsme jeden případ domácího násilí, který byl nahlášen na Policii ČR a 

řešen s OSPOD Nový Jičín. Žáci školy mají k dispozici „Schránku důvěry“ a mobilní aplikaci 

NNTB, zaznamenali jsme jeden případ, na který jsme reagovali. 

     
Počet žáků školy k 3. 9. 2019 366 

Počet tříd ve škole 22 

Školní metodik prevence Mgr. Silvie Večeřová 

Školní psycholog? NE 

Úvazek --- 

Je metodik prevence zároveň výchovným poradcem? NE 

Finanční ohodnocení ANO 

Kabinet ANO, s kolegy pedagogy 

Specializační studium pro ŠMP ANO 

Školské poradenské pracoviště  

ANO 

ředitelka školy, metodik prevence, 

výchovný poradce 
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Specializované programy uplatněné směrem k výchovně problémovým  

a sociálně handicapovaným jedincům 
 

 Ve škole nejsou specializované třídy pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně 

odlišného prostředí ani třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Ve školním 

roce 2019/20 pracoval jeden asistent pedagoga pro dva žáky. 
 

Formy spolupráce s rodiči 

Počet akcí pro rodiče  5 

 Pracuje při škole  žákovská samospráva?   ANO 

 
 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém školním roce 

snížená 

známka 

z chování 

neomluvené 

hodiny 

omluvené 

hodiny 
alkohol ostatní drogy 

agresivní 

formy chování 

vč. šikany 

krádeže 

d
v

o
jk

a 
  
 

tr
o

jk
a 

p
o

če
t 

h
o

d
in

 

ce
lk

em
  

p
o
če

t 
žá

k
ů
 

p
o

če
t 

h
o

d
in

 

ce
lk

em
 

p
o
če

t 
žá

k
ů
 

p
o
če

t 
žá

k
ů
 

p
o

če
t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o
če

t 
žá

k
ů
 

p
o

če
t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o
če

t 
žá

k
ů
 

p
o

če
t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o
če

t 
žá

k
ů
 

p
o

če
t 

p
ří

p
ad

ů
 

0 0 431 32 28 669 366 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
 

Agresivní formy chování vč. šikany 

(jedná se o podrobnější data z tabulky 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém školním roce) 

 

1. Šikana 

Počet zjištěných případů:                   0 

Počet řešených agresorů:                    0 

2. Jiné agresivní formy chování 

Počet řešených případů:                     0 

 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Silvie Večeřová 

 

Datum: 28. září 2020       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 - 



 

 
 

 

g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Ve školním roce 2019/20 pracovalo ve škole 41 pedagogů (z toho 5 externích) a                     

5 vychovatelek. 

 

 celkem VŠ vzdělání VOŠ vzdělání SŠ vzdělání Studující VŠ 

Vyučující 36 34 0 2 5 

Vychovatelky 5 0 0 5 1 

 

 Všichni pedagogičtí pracovníci sledují nabídku dalšího vzdělávání, jeden učitel dále 

studoval na VŠ. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou podporováni v účasti na nejrůznějších 

kurzech, školeních, seminářích i zahraničních pobytech rozšiřujících jejich aprobovanost.  

 

Studující vysokou školu:  

 Alexandra Bajgarová 

 MgA. Lucie Hejlová 

 Mgr. Libuše Horáková 

 Bc. Adéla Hrabovská 

 Mgr. Jana Hřívová 

 Bc. Jana Valná 

 

Absolvovaná školení a vzdělávací akce ve školním roce 2019/20:  

- Státní maturita – zadavatel  

- Státní maturita – zadavatel pro žáky s PUP MZ 

- Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka 

- Krajina pro život  

 

 

Další naplánovaná školení se z důvodu situace kolem pandemie Covid-19 nekonala. 

 

  

 Na všechna tato školení vyučujících byla ve šk. roce 2019/20 vynaložena částka 

12.682,- Kč. 

 

 

 

 

V Odrách dne 30. 8. 2020 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 

 

 

 

 



 

 

 
h)  Údaje o aktivitách a prezentaci školy a veřejnosti 
 

1. Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti     

 27. ročník – termín: 17. – 19. března 2020 (organizace 16. – 20. 3. 2020) 

 (akce organizovaná naší školou již 27 let) 

 

Přehlídka byla týden před jejím konáním zrušena z důvodu pandemie COVID-19. Její konání 

bylo připraveno – viz následující zpráva. 

 

Časový harmonogram:  

pondělí 16. 3.   večer příjezd prvních souborů 

 

úterý 17. 3.  od 9:00 hod vystoupení dětí základních škol 

 12:30 hod hodnotící seminář poroty 

 od 13:30 hod vernisáž výstavy „Hana Mlčochová – ilustrace knih Lenky 

  Rožnovské“ (pro ZŠ) 

  hudební doprovod: flétnové trio SPdgŠ a SZŠ sv. AČ a děti 

  ze ZŠ sv. Voršily v Praze 

 14:00 hod předání ocenění za přehlídková vystoupení pro ZŠ 

  Dílna čtení s Lenkou Rožnovskou 

 21:00 hod mše svatá ve školní kapli sv. Anežky České 

  čajovna ve společenské místnosti DM „sv. Ludmila“ 

  

středa 18. 3.  7:00 hod mše svatá ve školní kapli 

 od 8:00 hod vystoupení studentů středních škol a 2 semináře poroty 

 8:30 hod Mental Cafe – hostující kavárna mentálně postižených 

 15:00 hod seminář poroty 

 16:30 hod workshopy pro DV a HV 

 18:00 hod divadelní představení RE-Kabaret Brno „Cvičenci za čárou“ 

 20 – 21 hod Večer chval – živý přenos TV NOE 

  vystupující: schola BIGY Brno 

  průvodní slovo:  

  P. Mgr. Pavel Obr, školní kaplan SPdgŠ a SZŠ 

 21:00 hod čajovna, setkání s kněžími 

 

čtvrtek 19. 3.  7:00 hod setkání s kněžími 

 od 8:00 hod dopolední vystoupení žáků středních škol a seminář  poroty 

 13:00 hod porada poroty a dramaturga TV NOE 

   k sestavení galaprogramu v Dělnickém domě 

 14:30 hod slavnostní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje 

  předávání ocenění 

 17:00 hod odpolední galaprogram 

 19:00 hod večerní galaprogram 

 21:00 hod noční galaprogram  

 

pátek 20. 3. odjezd účastníků 
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Přihlášené soubory dle jednotlivých biskupství: 

 

Biskupství ostravsko – opavské  

Biskupské gymnázium, Ostrava 

Střední pedagogická škola a SZŠ sv. Anežky České, Odry 

Základní škola sv. Zdislavy, Kopřivnice 

Církevní základní škola sv. Ludmily, Hradec nad Moravicí 
 

Arcibiskupství olomoucké 

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, Prostějov 

Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž 

Stojanovo gymnázium, Velehrad 

Katolická ZŠ, Uherský Brod 

Církevní ZŠ, Kroměříž 

Církevní ZŠ, Veselí nad Moravou 

Základní škola sv. Voršily, Olomouc 

Církevní gymnázium Německého řádu, Olomouc 
 

Arcibiskupství pražské 

Základní škola sv. Voršily, Praha 
 

Biskupství brněnské 

Biskupské gymnázium Brno a MŠ, Brno, Barvičova 

Katolické gymnázium, Třebíč 

Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Brno – Lerchova 
 

Biskupství českobudějovické 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice 
 

Biskupství královehradecké 

Biskupské gymnázium, Hradec Králové 

 

Biskupství litoměřické 

Biskupské gymnázium, Varnsdorf 

 

Partnerská škola ze Slovenska  

Katolická stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice 

 

 

Přihlášené soubory dle typu škol: 

základní školy:   7 počet vystoupení 16 

střední školy: 12 počet vystoupení 52 

 

Základní školy  

Katolická základní škola v Uherském Brodě 

Základní škola sv. Voršily, Olomouc 

Církevní základní škola v Kroměříži 

Základní škola sv. Zdislavy, Kopřivnice 

Církevní základní škola sv. Ludmily, Hradec nad Moravicí 

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, Prostějov (nižší stupeň víceletého gymnázia) 

Základní škola sv. Voršily, Praha 
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Střední školy  

Biskupské gymnázium Brno a Mateřská škola, Barvičova 

Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Brno, Lerchova 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice 

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, Prostějov 

Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž 

Církevní gymnázium Německého řádu, Olomouc 

Stojanovo gymnázium, Velehrad 

Katolické gymnázium, Třebíč 

Biskupské gymnázium v Ostravě 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České, Odry 

Katolická stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda Košice, Slovensko 

 

V rámci přehlídky měly probíhat semináře porotců pro 3 kategorie: 

předsedkyně poroty:  PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. 

v sekci hudebních vystoupení: Mgr. Jiří Pospíšil, MgA. Josef Surovík 

v sekci dramatických vystoupení: PhDr. Hana Cisovská, Ph.D., Mgr. Jiřina Lhotská 

v sekci tanečních vystoupení: Mgr. Eva Polzerová 

Pomoc při sestavování galaprogramů měl zaštítit Štěpán Jose Lankočí, TV NOE. 

 

OCENĚNÍ – PŘEHLÍDKA 2020 – přehlídka se nekonala, ocenění nebyla udělena 

 

Duchovní program: 

Večer chval, večerní čajovna, setkání s knězem – možnost svátosti smíření, slavnostní mše 

svatá ve čtvrtek 

 

Plánované a připravené doprovodné programy: 

 koncert školních kapel 

 výstava: „Ilustrace Hany Mlčochové ke knihám Lenky Rožnovské“ 

 kavárna Mental Café 

 divadelní představení z Brna „Cvičenci za čárou“ 

 

Oslovení sponzoři přehlídky: 

MŠMT ČR, Ministerstvo kultury ČR, Město Odry, Krajský úřad MSK Ostrava 

Biskupství ostravsko – opavské, Arcibiskupství pražské, Arcibiskupství olomoucké 

Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje (SPdgŠ Brno – Lerchova) 

Česká kongregace sester dominikánek, 

účastnické poplatky hostujících škol, dary rodičů a žáků naší školy,  

občerstvení firma Váhala a spol., Hustopeče nad Bečvou 

 

Mediální partneři přehlídky: 

Rádio Proglas (rozhovor), Televize Noe (Večer chval, rozhovor s otcem Pavlem, Noeviny) 

Okno, Region Nový Jičín, Moravskoslezský deník, Oderský zpravodaj 

fotodokumentace – Michal Lakomý 

 

 

2. Zahraniční jazykové pobyty a zájezdy 
 (podrobněji popsáno v části „k“ této zprávy) 

 

13. – 15. 12. 2019 zájezd do Vídně – 10 žáků oboru pedagogické lyceum (němčináři) 

16. – 22. 2. 2020 projekt Erasmus+ návštěva studentů z Itálie a Bavorska v naší škole 
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Následující zahraniční aktivity byly v rámci vyhlášeného nouzového stavu zrušeny a 

přesunuty – budou se konat v následujícím školním roce 

28.4. – 11. 5. 2020 projekt Erasmus+ pro zdravotnické obory 

  praxe 12 žáků na Slovensku 

12. – 14. 6. 2020 zájezd do Vídně – 10 žáků ze scholy 

20. – 25. 6. 2020 zájezd 40 žáků do Velké Británie  

 

3. Aktivity a úspěchy studentů, prezentace studentů na veřejnosti 
HUDEBNÍ   VÝCHOVA  

Datum vystoupení Akce      

2. 9. 2019 hudební doprovod sboru Datio při celoškolní mši svaté 

září 2019 soustředění sboru Datio ve škole 

30. 9. 2019 malý koncert na zahájení série besed s Martinem Mejstříkem ke 30. 

výročí sametové revoluce 

7. 11. 2019 DOD - vystoupení sboru Datio 

8. – 9. 11. 2019 soustředění sboru Datio 

15. – 17. 11. 2019 Koncertní zájezd školního sboru Datio do Prahy, zpěv v katedrále 

sv. Víta, Václava a Vojtěcha při slavnostní mši svaté ke 30. výročí 

kanonizace sv. Anežky České – záznam TV ČT2 

17. 11. 2019 zpěv při mši svaté v kostele svaté Ludmily v Praze na Vinohradech 

1. 12. 2019 vystoupení školní kapely Crazy Daisy na adventním koncertě 

sdružení Zvoneček (asociace rodičů a přátel zdravotně postižených 

dětí) v kostele sv. Bartoloměje v Odrách 

10. 12. 2019 školní kolo pěvecké soutěže Zlatá nota oderská, výkony zpěvaček 

hodnotila odborná porota v čele s Mgr. Hankou Jakubíkovou, 

sólistkou skupiny GOOD WORK 

18. 12. 2019 vánoční celoškolní mše svatá – vystoupení sboru Datio 

20. 12. 2019 vánoční akademie ve škole – vystoupení sboru Datio a školní kapely 

9. 1. 2020 DOD – vystoupení sboru Datio 

6. 2. 2020 společný koncert školní kapely Crazy Daisy a kapely Vokins 

z lanškrounské ZUŠ Jindřicha Pravečka a Project F z Lipníka nad 

Bečvou – v Hranicích ve Staré Střelnici 

14. – 15. 2. 2020 soustředění sboru Datio před přehlídkou 

17. 2. 2020 koncert školního sboru Datio pro setkání Erasmus+ a pro hosty 

z Německa a Itálie 

18. 2. 2020 koncert školní kapely Crazy Daisy v domově mládeže pro setkání 

Erasmus+ a pro hosty z Německa a Itálie 

17. – 19. 3. 2020 Celostátní přehlídka církevních škol v ZUČ 

z důvodu vyhlášení nouzového stavu se nekonala 

duben 2020 sbor Datio – XIII. mezinárodní festival Slovakia Cantat 

z důvodu vyhlášení nouzového stavu se festival nekonal 

24. 6. 2020 Ocenění starosty města Odry v obřadní síni MěÚ Odry pro 4 

žáky, kteří reprezentovali školu (Adéla Schlesingerová, Nikola 

Kupčíková – DATIO a hudební soutěže, David Popelka – 

vědomostní soutěže po celou dobu studia, Vendula Cibulková – 

krajská soutěž v NJ) 

25. 6. 2020 slavnostní celoškolní mše svatá s předáváním maturitních 

vysvědčení pro žáky denních a dálkových oborů 

předání 11 ocenění žákům a 3 ocenění pedagogům za 

dobrovolnickou činnost v době covidové pandemie – Mons. Mgr. 

Martin David 
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DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Datum vystoupení Aktivita 

říjen 2019 Pedagogická Poema – třídní kola 

4. 10. 2019 Pedagogická Poema – školní kolo 

6. – 9. 11. 2019 Pedagogická Poema, Prachatice  

Celostátní přehlídka pedagogických škol – 52. ročník 

ocenění za inspirativní výkony ve všech třech kategoriích: přednes, 

čtení a improvizované vyprávění 

11. 12. 2019 divadelní představení pro děti z družiny ze ZŠ Odry, Komenská 

– pohádka „O rozvázaných tkaničkách“ a inscenační dílna 

18. 12. 2019 divadelní představení pro děti z družiny ze ZŠ Odry, Pohořská 

– pohádka „O nečesaných vláskách“ a inscenační dílna 

20. 12. 2019 Vánoční akademie 

1. pololetí 2019/20 3 divadelní dílny v rámci projektu MŠMT 

8. – 10. 2. 2020 soustředění v rámci dramatické výchovy 

17.  – 19. 3. 2020 Celostátní přehlídka církevních škol v ZUČ 

z důvodu vyhlášení nouzového stavu se nekonala 

28. 6. 2020 Studentská akademie se z důvodu pandemie nekonala 

 

TĚLESNÁ   VÝCHOVA   A   TANEC   

Datum Soutěž, akce 

16. – 20. 9. 2019 Sportovní kurz, Jánské Koupele –Mokřinky – žáci 3. ročníků 

1. čtvrtletí 2019/20 Plavecký výcvikový kurz, Hranice, žáci 2. ročníků 

12.  – 17. 1. 2020 Lyžařský výcvikový kurz, Malá Morávka 

17.  – 19. 3. 2020 Celostátní přehlídka církevních škol v ZUČ 

z důvodu vyhlášení nouzového stavu se nekonala 
 

VÝTVARNÁ   VÝCHOVA  

Datum vystoupení Aktivita 

říjen - prosinec 2019 výtvarné dílny v rámci projektu Erasmus+ 

výroba přání do domovů seniorů 

18. 2. 2020 výtvarné dílny v rámci projektu Erasmus+ 

výroba dárků s italskými a německými studenty, technika Ebru 

 

VĚDOMOSTNÍ  SOUTĚŽE 

Matematika  

po celý školní rok logická olympiáda, matematický klokan, soutěž v řešení sudoku, 

piškvorky, školní kola matematické soutěže pro SOŠ „Makovice“ 

říjen 2019 školní kolo soutěže Logická olympiáda 2019, kategorie C se 

konalo elektronickou cestou třetí týden v říjnu 2019. Zúčastnilo se 

jej 27 žáků naší školy. Výsledky: 

1. místo – Denisa Černošková PMPB4 (republikový percentil 82%) 

2. místo – Adéla Vymětalová PS1 (republikový percentil 78%) 

3. místo – Laura Holoubková PMPA1 (republikový percentil 72%) 

Vyhlášení výsledků školního kola proběhlo na vánoční besídce dne 

20. 12. 2019 

Registrace do soutěže proběhla elektronicky do 30. září, v říjnu se 

konal soutěžní test on-line, žáci měli k dispozici jeden pokus. 

březen 2020 soutěž Matematický klokan  

pořadatel soutěže – Nový Jičín – z důvodu pandemie neuzavřeno 
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ČJ a Literární soutěže  

6. a 22. 11. 2019 Olympiáda v ČJ – školní kolo, ocenění žáci: 

1. David Popelka, PL4, Vratislav Vahalík, PL2 

2. Anna Pawlusová, SČ2 

3. Marie Kubrická, PS2 

prosinec 2019 Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka, 70 prací – vyhodnocení 

soutěže a předání ocenění proběhne z důvodu pandemie až v září 

2020 

leden 2020 literární soutěž „Komenský a my“, 18. ročník, pořádaná MŠMT ČR 

ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. 

Komenského. U nás pro 2. ročníky, ve školním kole 80 prací, dále 

odesláno 5 prací. 

11. 2. 2020 recitační soutěž v Novém Jičíně – 2 žákyně 

celoročně vydávání školního časopisu SKLO 
 

AJ, NJ  

a jazykové soutěže 

 

1. 9. 2019 – 30. 6. 2020 rodilý mluvčí v hodinách AJ 

jeden den v týdnu (John Cook) 

12. 12. 2019 školní kolo jazykové a konverzační soutěže v NJ Deutscholympiade 

(poslech + konverzace na základě obrázku), rozhovor 

ocenění žáci: 

1. David Popelka, PL4 

2. Veronika Bučková, PL2 

3. Amélie Balšínková, PL2 

13. 12. 2019 školní kolo jazykové a konverzační soutěže v AJ 

13. – 15. 12. 2019 zájezd žáků němčiny do Vídně –Herz Jesu Kloster 

10 žáků z oboru pedagogické lyceum 

10. 12. 2019 konverzační soutěž v AJ – školní kolo 

žáci ve dvou kategoriích, soutěž proběhla ve dvou kolech, kdy 

nejprve napsali poslechový test a krátký test z gramatiky a poté 

přistoupili k samotné konverzaci. 

Ocenění žáci v první kategorii: 

1. Anna Pawlusová, SČ2 

2. Karel Mikula, PL2 

3. Marek Alexej, PS1 

Ocenění žáci ve druhé kategorii: 

1. David Popelka, PL4 

2. Natálie Jakubová, PMPA4 

3. Anna Slavíková, PL3, Tereza Pešlová, PMP3 

11. 2. 2020 krajská soutěž v přednesu v německém jazyce: 

Lesewettbewerb für die Fachschule, Slezská univerzita Opava 

1. místo v kategorii odborných škol: Vendula Cibulková, PL3 

Soutěž pořádá Slezská univerzita v Opavě ve spolupráci s Goethe 

Institutem a DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) 

13. 2. 2020 okresní kolo soutěže AJ 

3. místo v kategorii III C – Anna Pawlusová, SČ2 

12. – 16. 6. 2020 zájezd žáků do Vídně, Herz Jesu Kloster 

10 žáků ze školní scholy – přesunuto do příštího školního roku 

září 2019 – duben 2020 intenzivní kurzy AJ ke státní maturitě a k mezinárodním zkouškám 
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Školní srovnávací 

testy,  předehrávky, … 

 

21. – 25. 10. 2019 maturita „Nanečisto“ – AJ, ČJ, M – žáci 3. ročníků 

Další naplánované aktivity se z důvodu nouzového stavu a uzavření škol nekonaly. 

duben – červen 2020 Předehrávky v rámci předmětu Hra na hudební nástroj, celkem 25 

předehrávek 

duben – červen 2020 Ročníkové ředitelské písemky z maturitních předmětů 

8. 6. 2020 

18. – 19. 6. 2020 

Projektové dny  

obhajoby a prezentace ročníkových projektů – 2. ročníky PL 

  

Zdravotnická soutěž – 

obory Oš, SČ, ZA, PS 

 

září 2019 školení 1. pomoci pro žáky 9. třídy ZŠ Odry, Pohořská v rámci 

projektu IROP – 4 kurzy, vždy 2 souběžně 

(18. 9. a 25. 9. 2019) 

říjen – listopad 2019 školení 1. pomoci pro žáky 9. třídy ZŠ Odry, Komenská v rámci 

projektu IROP – 8 kurzů, vždy 2 souběžně 

(16. 10., 23. 10., 6. 11., 27. 11. 2019)  

Další naplánované aktivity se z důvodu nouzového stavu a uzavření škol nekonaly. 

10. 4. 2020 Zdravotnická soutěž pro žáky oborů Ošetřovatel, Sociální činnost, 

Praktická sestra, Zdravotnický asistent 

28. 4. – 10. 5. 2020 Projekt Erasmus+, 14-ti denní praxe na Slovensku, ve 2 domovech 

seniorů ve městě Holíč, pro 12 žáků – přesunuto do následujícího 

školního roku, podaná žádost o prodloužení projektu 

 

Ekologické aktivity  

celoročně Zapojení do programu ekologická škola MRKEV a MRKVIČKA 

celoročně Projekt Recyklohraní 

24. 10. 2019 Výsadba krokusů na školní zahradě – projekt Krokus realizuje irská 

organizace Holocaust Education Trust Ireland  (HETI) ve spolupráci 

s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze 

Další naplánované aktivity se z důvodu nouzového stavu a uzavření škol nekonaly. 

22. 4. 2020 Den Země – úklid odpadků na území města Odry ve spolupráci 

s odborem životního prostředí MěÚ Odry 

 

 

4. Duchovní obnovy, adaptační a víkendové pobyty   

Duchovní aktivity      

2. 9. 2019 zahajovací celoškolní mše svatá 

celoročně příprava 2 žáků k 1. svatému přijímání a 1 žáka ke svátosti 

biřmování 

16. 9. 2019 Den církevních škol – celoškolní pouť na sv. Hostýn, 2. společná 

pouť cš: naše škola +  BIGY Ostrava + ZŠ Přemysla Pittra Ostrava 

16. 9. 2019 Den církevních škol, pěší pouť 1. ročníků na poutní místo Maria 

Skála  

od poloviny září zahájení činnosti „Spolča“ v DM 

od 1. 10. 2019 zahájení modlitby Živého růžence 
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18. 10. 2019 připojení se k modlitbě „Milion dětí se modlí růženec“ 

24. 10. 2019 Večer chval, večerní adorace ve školní kapli 

říjen 2019 školní kolo soutěže Bible a my 

23. 10. 2019 modlitba za zesnulé na oderském hřbitově 

7. 11. 2019 celoškolní mše svatá k poctě sv. Anežky České 

27. 11. 2019 žehnání adventních věnců 

Adventní doba 2019 roráty ve školní kapli, každé úterý 7:15 hod 

3. 12., 10. 12., 17. 12. 

adventní program – Vděčnost za rodinu 

18. 12. 2019 celoškolní vánoční mše svatá  

18. 12. 2019 návštěva v nemocnici, předání vánočních přání 

26. 1. – 2. 2. 2020 pouť do Taize, školní kaplan a 9 žáků 

Další naplánované aktivity se z důvodu nouzového stavu a uzavření škol nekonaly. 

březen – duben 2020 postní program 

červen 2020 svátost biřmování s otcem biskupem Mons. Mgr. Martinem 

Davidem 
 

Třídní výlety 

26. – 27. 6. 2020 třídní výlety všech tříd  - z důvodu pandemie zrušeno 

 

Celoškolní mše svaté 

2. 9. 2019 mše svatá na zahájení školního roku v kostele sv. Bartoloměje 

16. 9. 2019 Den církevních škol 

 pouť na místo Maria Skála (1. ročníky) 

 pouť na sv. Hostýn – 2. společná pouť CŠ – organizace naše škola  

7. 11. 2019 mše svatá na svátek sv. Anežky České v kostele sv. Bartoloměje 

18. 12. 2019 vánoční mše svatá v kostele sv. Bartoloměje 

25. 6. 2020 8:15 hod předávání maturitních vysvědčení pro dálkové studium 

 10:000 hod předávání maturitních vysvědčení pro denní studium a vysvědčení 

o závěrečné zkoušce a výučních listů pro obor Ošetřovatel 

 mše svatá, celebruje otec biskup Mons. Mgr. Martin David 

 bylo předáno 11 ocenění pro žáky a 3 ocenění pro pedagogy za dobrovolnickou 

činnost v době pandemie 

30. 6. 2020 závěrečná celoškolní mše svatá – z důvodu pandemie se nekonala 

 

Adaptační pobyty spojené s duchovní obnovou:  

třída datum místo pobytu třídní učitel 

PMPA1 + PL1 4.- 6.9. 2019 Stará Ves nad Ondřejnicí Mgr. R. Gehringer 

PMP1 9.-11.9.2019 Stará Ves nad Ondřejnicí Mgr. P. Dubec 

PS1 18.-20.9.2019 Velké Karlovice Mgr. Petra Fišerová 

O1 12.-13.11. 2019 Fara Dobešov Mgr. Libuše 

Molnárová 

PMPA2 + PL2 17.-18.12. 2019 Olomouc Mgr. Z. Svrčinová 

PMP2 24.-25.10. 2019 Ostrava Mgr. Jana Stratilová 

PS2 +SČ2 19. -20.12. 2019 Odry Mgr. P. Eliášová 

O2 22.-23.10.2019 Fulnek Mgr. Jana Harabišová 

PMPA3 + PL3 17.-18.12 2019 Fara Pohoř Mgr. M. Faltýnková 

PMP3  v rámci delšího třídního 

výletu v červnu 

Mgr. M. Badejová 

ZA3 + SČ3 6.-7.11.2019 Fara Spálov Mgr. J. Valná 
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O3 12.-13.12. 2019 Olomouc Mgr. J. Hřívová 

PMPA4 + PL4 24.-25.9.2019 Olomouc Mgr. L. Chodurová 

PMP4 + SČ4  5.-6.12.2019 Olomouc MUDr. D. Šiková 

Školní 

samospráva 

 Fara Pohoř Mgr. L. Červenková 

Noví TU – změna od 1.11.2019 

O1 12.-13.11.2019 Fara Spálov L. Molnárová 

ZA3 +SČ3 6.-7.11.2019 Fara Spálov Mgr. Jana Valná 

Datio 8.11. -9.11.2019 V rámci soustředění ve škole J. Zajíček 

 

Práce se žáky 

Pro posílení kvality práce se žáky jsme nově zavedli konání pravidelných třídnických hodin 

jednou za týden. Tyto třídnické hodiny jsou zařazené přímo do rozvrhu každé třídy. Hodnocení 

jejich vlivu je ze strany pedagogů i žáků jednoznačně pozitivní. 

 

Další aktivity v duchovní oblasti 

Celoroční duchovní program: „Vděčnost“ 

měsíční témata a zaměření: 

září Vděčnost – odkud přicházím 

říjen Vděčnost za přírodu a přátelství – sv. František a sv. Klára 

listopad Vděčnost za ty, kteří nás předešli – za naše zemřelé 

prosinec Vděčnost za rodinu 

leden Vděčnost za možnost studia 

únor Vděčnost za možnost nového začátku 

březen Vděčnost za práci 

duben Vděčnost za zdraví 

květen Vděčnost za vztahy 

červen Vděčnost za odpočinek 

 

Dušičková pobožnost na hřbitově v Odrách 23. 10. 2019 

  

Adventní program 

- úterní roráty ve školní kapli v 7:15 hod a celoškolní mše svatá 18. 12. 2019 

- Večer chval ve školní kapli 
 

Pouť do Taize 26. 1. – 2. 2. 2020, otec Mgr. Pavel Obr a 9 žáků školy 

 

Postní program 

noční adorace a duchovní program, nástěnky s nabídkou úkolů (modliteb, dobrých skutků) 

z důvodu pandemie se konal jen částečně 

 

5. Ročníkové projekty a jejich prezentace 
 

 Ve druhém ročníku zpracovávají žáci tzv. ročníkové projekty, jedná se o skupinovou, 

dlouhodobou práci většího rozsahu, která má tři povinné části – část teoretickou, výzkumnou a 

praktickou. Praktická část je realizovaná formou výstupů v MŠ, ZŠ, sociálních ústavech, 

domovech ..., a je podložená metodickými listy.  

 Od školního roku 2019/20 jsme tyto projekty omezili pouze pro obor Pedagogické lyceum. 

Ve všech oborech jsme zavedli konání maturit nanečisto. 

 Výsledky své práce žáci zpracovávali ve svých pracovních týmech. 
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 V rámci projektových dnů se měly konat obhajoby a prezentace, ty se však ve dnech 8. 6. 

(formální úprava) a 18. – 19. 6. 2020 (obhajoby a veřejné prezentace) z důvodu pandemie 

nekonaly. 

 

 Vybraná témata žákovských ročníkových projektů ve školním roce 2019/20: 

skupina PL2 vedoucí projektu 

č. 1 5 žáků Mgr. et Mgr. Renata 

 téma: Hlavní světová náboženství Gehringer 

skupina PL2 vedoucí projektu 

č. 2 5 žáků Mgr. Petra Eliášová 

 téma: Hořká chuť čokolády, fair traid  

skupina PL2 vedoucí projektu 

č. 3 4 žáci Mgr. Silvie Večeřová 

 téma: Fóbie  

 

 Žáci v těchto projektech zpracovávali teoretickou, výzkumnou i praktickou část. Projekty 

budou uzavřeny v září následujícího školního roku. 

 

  

6. Projekt DofE – mezinárodní cena vévody z Edinburghu 
 

 Projekt má čtyři povinné části: vědomostní, sportovní, dobročinnou a expediční. Snaží se 

rozvíjet ty, kteří se rozhodli na sobě pracovat. Ve škole jsou zapojené 2 vyučující a 20 žáků. 

Žádost o zahájení spolupráce byla podána 30. 8. 2017, smlouva byla podepsaná dne 5. 9. 2017. 

Ve školním roce 2019/209 tento projekt dále pokračoval. 

 5. 12. 2019 se konala slavnostní ceremonie s udílením medailí v Ostravě – účastnili se 4 

žáci a přebírali bronzové medaile. 

 

Bronzová úroveň: nyní plní 8 žáků 

Stříbrná úroveň nyní plní 1 žák 

Zlatá úroveň: nyní plní 1 žák 

 

 Celkem bylo zatím již oceněno 7 žáků za bronzovou úroveň. Následující expedice 

plánujeme nejdříve v září 2020 vzhledem ke stávající situaci, tudíž k dalšímu ocenění by mohlo 

dojít v prosinci 2020. 

  

 David Popelka několikrát reprezentoval naši školu rovněž tím, že moderoval slavnostní 

ceremonii v Brožíkově sále na Staroměstské radnici v Praze a reprezentoval naši školu při 

prezentaci své účasti v tomto programu na ostatních středních školách v Moravskoslezském 

kraji.  
 

 

7. Prezentace školy v Odrách a spolupráce s místními organizacemi 
  

Spolupráce se ZŠ Odry,  Komenská: 

 -  v rámci projektu IROP CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002681 proběhla série školení žáků  

v nových odborných učebnách naší školy, tématem školení byla první pomoc. Odměnou 

žákům byly certifikáty „Mladý zdravotník“. Školení pro ZŠ Odry, Komenská, proběhlo pro 

8 skupin žáků 9. tříd v termínech 16. 10., 23. 10., 6. 11. a 27. 11. 2019 (v jeden den vždy 

probíhaly školení pro dvě skupiny žáků); 

 - vánoční pohádka pro děti ze školní družiny „O rozvázaných tkaničkách“, 11. 12. 2019 
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Spolupráce se ZŠ Odry, Pohořská: 

 -  v rámci projektu IROP CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002681 proběhla série školení žáků  

v nových odborných učebnách naší školy, tématem školení byla první pomoc. Odměnou 

žákům byly certifikáty „Mladý zdravotník“. Školení pro ZŠ Odry, Pohořská, proběhlo pro 4 

skupinky žáků 9. tříd v termínech 18. 9. a 25. 9. 2019 (v jeden den vždy probíhaly školení 

pro dvě skupiny žáků); 

 - vánoční pohádka pro děti 1. třídy „O rozcuchaných vláskách“, 18. 12. 2019. 
 

Spolupráce se ZUŠ Odry: 

- pomoc žáků při organizaci vánočního koncertu 17. 12. 2019 

 -  tradiční pomoc žáků při akci Taneční revue – z důvodu pandemie se nekonala 

 

Spolupráce s MŠ Čtyřlístek Odry: 

 - spolupráce ve formě odborných praxí žáků školy 

 - Mikulášská nadílka pro děti – 5. 12. 2019, žáci třídy PMPA1 a PL1 
 

Spolupráce s Domovem v Odrách a Městskou nemocnicí v Odrách: 

 - návštěvy v Domově během roku, přání k Vánocům 

 - návštěvy žáků v domově v rámci sociálního programu školy 

 - dobrovolnická pomoc žáků oboru Ošetřovatel, 3. ročník – v rámci pandemie COVID-19 
 

Spolupráce s farností Odry: 

 - doprovázení pacientů na mše svaté v nemocnici každou středu 
 

Spolupráce s Charitou a Městskou nemocnicí v Odrách: 

 - asistence nemohoucím v nemocnici při pravidelných mších svatých  každou středu 

 - výroba a roznášení malých dárečků a přání k Vánocům 

 - vánoční návštěva nemocnice spojená s výrobou vánočních přáni 

 - dobrovolnické zapojení 7 žáků ze 3. ročníku a 1 chlapce ze 2. ročníku oboru Ošetřovatel a 

jejich dobrovolnická pomoc nemocnici a oddělení LDN v době coronavirové pandemie – 

březen – květen 2020 – žáci přijali ocenění otce biskupa na slavnostní mši sv. 25. 6. 2020  

 

Spolupráce s Městským úřadem Odry: 

 - slavnostní ocenění Města Odry pro 4 žáky za umístění v celostátních kolech soutěží 
 

 

8. Zapojení do celostátních dobročinných akcí a ekologických aktivit: 
 

 V době pandemie se skupina 8 žáků oboru Ošetřovatel zapojila do dobrovolnické 

pomoci a nastoupila do Městské nemocnice v Odrách. 

 Jednalo se o žáky tříletého učebního oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel: Radim Sedlák, Nikola 

Bajerová, Martina Grygarová, Radka Klossová, Markéta Kolibová, Veronika Kubošová, Nela 

Paseková a Simona Štěpánová. Tito žáci v době pandemie okamžitě sami nabídli pomoc a 

nastoupili jako dobrovolníci do Městské nemocnice v Odrách. Byli navrženi na ocenění otce 

biskupa Mons. Mgr. Martina Davida a také na ocenění v rámci Moravskoslezského kraje. 

 Ocenění si zaslouží za obětavou, dlouhodobou, dobrovolnickou pomoc v době pandemie 

při péči o pacienty v Městské nemocnici v Odrách. Za svou službu nedostávali žádnou finanční 

odměnu, po celou dobu pracovali jako dobrovolníci. Jejich pomoc vysoce ocenila staniční sestra 

a vrchní sestra, jejich vyjádření a poděkování je v přílohách této výroční zprávy. 

 Jedná se o žáky učebního oboru, kteří se jinak nemohou umístit v krajských či celostátních 

vědomostních soutěžích a málokdy dosáhnou na ocenění. V tomto případě prokázali velkou  

odvahu, ochotu a společenskou odpovědnost, nastoupili v první linii do nemocnice a byli schopni  
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v době plné obav, strachu a nejistot myslet na druhé a stali se pro pacienty nejen důležitými 

pomocníky v odborné rovině, ale také vzorem nezištné pomoci, obětavosti a psychické opory a 

také víry v budoucí generaci našich zdravotníků. Těmto žákům patří velké poděkování. 

 

 V době pandemie se do pomoci zapojily také žákyně maturitních oborů. 

Beata Bučková ze třídy SČ4 pracovala v Domově pro seniory v Brně-Modřicích 

Adéla Vránová ze třídy SČ4 pracovala v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí 

Lucie Mrovcová ze třídy PMP3 pomáhala při péči o seniory a nemocné občany ve spolupráci 

s obecním úřadem Radkov. 

 

 Celá řada dalších žáků pak šila roušky a pomáhala v místě svého bydliště, tuto pomoc ale 

neměla potvrzenou smluvními vztahy. 

 

 Naše škola se již tradičně připojuje k takzvaným „Srdíčkovým dnům“ pořádaným 

občanským sdružením Život dětem.  Do sbírky se v září zapojilo 10 žáků ze druhých ročníků 

oborů sociální činnost, předškolní a mimoškolní pedagogika. Bylo vybráno 6 071,- Kč. 
 

 Adopce na dálku, již několik let se žáci naší školy zapojují do projektu Adopce na dálku. 

V našem současném projektu již čtvrtým rokem podporujeme chlapce ze Zambie, jeho jméno je 

Lungu Solomon, celkový příspěvek žáků za školní rok 2019/20 byl 8 000,- Kč. Tato částka je 

dána fixně v rámci projektu a je použita na vzdělání. 

 

 Krabice od bot 2019 – sbírka ukončena a předána 6. 12. 2019 

 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 našlo pod stromečkem krabici plnou dárků. Naše díky 

patří všem, kteří se připojili k této akci a jakkoli přispěli k dětské radosti. Organizační záštitu 

přijal 3. ročník oboru Ošetřovatel.  
 

 Vánoční hvězda 

 Tradiční předvánoční dobročinnou aktivitou je charitativní akce „Vánoční hvězda“. Během 

jednoho týdne se nám podařilo prodat339 kusá velkých a 117 malých kytek a na účet nadace 

Šance Olomouc pro děti z  hemato-onkologického oddělení dětské kliniky v Olomouci jsme 

odeslali 39. 350,- Kč. Do sbírky se zapojily také další organizace: MěÚ Odry, ZŠ Odry 

Pohořská, firmy Semperflex a Ypsilon Plus Odry. Akci vedla Mgr. Alena Jestřebská.  
 

 Návštěva pacientů v nemocnici 

 12. 12. 2019 navštívili žáci pacienty v oderské nemocnici a předali vánoční přáníčka. Jedná 

se o tradiční každoroční aktivitu, pořádanou v odpoledních hodinách domovem mládeže. 9 žáků 

převezme za více než 11 návštěv ve školním roce pochvalu ředitelky školy (hojnost návštěv byla 

letos 1 – 20). 
 

 Projekt Recyklohraní 

 Celoroční sběr drobného elektra, baterií, náplní do tiskáren, odvoz vyřazených počítačů a 

monitorů k recyklaci. 
 

 Projekt Den Země 

 V dubnu 2020 se projekt z důvodu pandemie nekonal. 

 

 Mikuláš – Armáda spásy (dobrovolnictví) 

 V rámci  dobrovolnické  akce  se  3  žákyně  zapojily  do  organizování  a  realizování  
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Mikulášské nadílky pro děti a navštívily 7 rodin ze služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi a prevence bezdomovectví. Aktivita proběhla 5. 12. 2019 v Kopřivnici. Účastnili se žáci 

tříd PS2 a SČ2. 

 

 Dětský maškarní ples 

 Tuto akci pro děti z Oder připravily žákyně 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní 

pedagogika. Ples se konal v únoru 2020 v tělocvičně školy a byl velmi úspěšný. 

 

9. Projekt Světová škola 

 

 Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 84 českých mateřských, základních a 

středních škol a téměř 200 dalších škol z Evropy. Naše škola se ve školním roce 2018/19 do 

tohoto projektu zapojila. V letošním školním roce byly do projektu zapojeny především třídy 

PL2 a PL3. V rámci hodin humanitního studia byla probírána témata globálního rozvojového 

vzdělávání. 

 V loňském školním roce uspořádaná akce pro veřejnost „SWOP SHOP“ se snahou 

upozornit tak na problematiku konzumerismu, konkrétně nadměrné produkce a spotřeby 

oblečení. 

 V letošním školním roce vzhledem k současné situaci zatím žádná veřejná akce neproběhla 

a pravděpodobně budou tyto aktivity přesunuty rovněž na září 2020. 

 

10. Propagace školy 

 

Tištěné a elektronické propagační materiály: 

- výrazně obnovený leták školy platný ro roky 2019/20 a 2020/21 

-  neustále aktualizované www stránky školy 

- příprava nových webových stránek, jejich spuštění k 1. 9. 2020 

- školní Facebook 

-  aktualizace školských portálů 

-  informační texty s fotografií v Atlasech škol v Moravskoslezském kraji 

-  propagační plakáty k přehlídce církevních škol  (Odry, Ostrava, Nový Jičín, Hranice, Spálov, 

Vítkov, Dobešov. …) 

-  obnovený výstavní baner – 4 kusy – „roletka“  s  informacemi  o  škole  a  oborech  včetně  

 

Inzerce v tisku: 

- inzerce v tisku (DOD, přijímací zkoušky ...) Moravskoslezský Den, Zpravodaj Odry, Okno, 

Novojičínský Deník, Hranický deník, Přerovský den, Opavský den, Olomoucký a Zlínský den 

- velké ½ stránkové články v přílohách Vzdělávání: Novojičínský deník, Moravskoslezský 

deník, Region, Hranický týden, 5+2 (v listopadových i lednových termínech) – texty jsou 

doložené v přílohách 

 

Pravidelné, příležitostné články v tisku: 

-  pravidelně každý měsíc publikace informací v tisku : Oderský zpravodaj, Okno 

- v případě větších akcí (Datio v Praze, projekt Erasmus+, dobrovolnická pomoc žáků v době 

pandemie): Deník Novojičínsko, Moravskoslezský den, Hranický týden, Katolický týdeník, 

časopis IN 

 

Informace v křesťanských médiích: 

rádio Proglas 

 - sbor Datio v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze – oslavy svatořečení sv. AČ 

 - dobrovolnická pomoc žáků v době pandemie – duben 2020 
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televize Noe 

 - půlhodinová relace o naší škole, natáčení – únor 2020 

 - v rámci celostátní přehlídky živý přenos Večera chval 18. 3. 2020 – nekonalo se 

 - zpravodajství o dobrovolnické pomoci žáků v době pandemie – duben 2020 

Časopis IN: 

 - dvě šestistránkové fotoreportáže – fotoromány s našimi žáky, téma“ Život v komunismu“ 

 - Život na internátě – říjnové a listopadové číslo časopisu 2019 

 - zpravodajství o dobrovolnické pomoci žáků v době pandemie – duben 2020 

Katolický týdeník: 

- sbor Datio v Praze, oslavy 30. výročí sametové revoluce a kanonizace sv. Anežky České,  

- zpravodajství o dobrovolnické pomoci žáků v době pandemie – duben 2020 – 2 texty 

  

Prezentace v kostelích:  

V letošním školním roce jsme pokračovali v této aktivitě. Navštívili jsme následující kostely: 

termín 1. nástěnka 2. nástěnka 3. nástěnka 

27.9. – 11.10. 19 Hranice Lipník Nový Jičín 

11. – 25. 10.  Střítež Drahotuše Šenov u NJ 

25. 10. – 8. 11. Jindřichov Vsetín Opava 

8. – 22. 11. Ústí Valašské Meziříčí Mořkov 

22. 11. – 6. 12. Olomouc- katedrála Zašová Kopřivnice 

6. – 20. 12. Olomouc, kostel sv. 

Michala 

Zubří Příbor 

20. 12. – 10. 1. Olomouc- katedrála Rožnov p/Radh. Ostrava-katedrála 

10. – 24. 1. 2020 Ostrava – kostel sv. Ducha Kelč Osek 

24.1.– 18.2. 2020 Bystřice p. Hostýnem Třinec Jablunkov  

 

 

Prezentace školy na základních školách v regionu a na prezenčních výstavách SŠ: 

č. místo  termín 

1. Mořkov – 9. tř. 24. 9. 

2. ZŠ Kopřivnice 8. 10. 

3 Třinec, Trh vzdělávání 9. 10. 

4. Odry/ZŠ Pohořská – 9. tř. 10. 10. 

5. Melč 15. 10. 

6. ZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice 15. 10. 

7. Střítež 16. 10. 

8.  Spálov 21. 10. 

9 ZŠ Františka k. Tomáška, Studénka 21. 10. 

10. ZŠ Sjednocení, Studénka 22. 10. 

11. ZŠ Butovická, Studénka 24. 10. 

12. Nový Jičín, Gemma 22. – 23.10 

13. Frýdek-Místek, Trh vzdělávání 24. 10. 

14. Opava, Informa 24. – 25. 10. 

15. Vsetín, přehlídka SŠ 24. – 25. 10. 

16. Zubří 5. 11. 

17. Frenštát p. R. – 9. tř. ZŠ Záhuní 5. 11. 

18. Karviná, Volba povolání 5. 11. 

19. Hranice, Prezentační výstava SŠ 7. 11. 

20. Odry/ZŠ Komenského – 9. tř. 7. 11. 

21. Odry – DOD, sv. Anežka česká 7. 11.  
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22. Frenštát p. R. – 9. tř. ZŠ Tyršova 12. 11. 

23. ZŠ Hodslavice 12. 11. 

24. Frýdek-Místek, 1. máje 12. 11. 

25. ZŠ Dobrá, 7:50 12. 11. 

26. ZŠ Dobrá, 16:00 12. 11. 

27. Suchdol n. O. – 9. tř. 14. 11. 

28. Raškovice – 9. tř. 20. 11. 

29. Bílovec, ZŠ Kom., Den pro SŠ 21. 11. 

30. Orlová, Volba povolání 21. 11. 

31. 

32. 

Fulnek – TGM 25. 11. 

Fulnek – JAK, Česká ul. 28. 11. 

33. Ostrava, Učeň, středoškolák 6. – 7. 12. 

34. Odry - DOD 9. 1. 

 

 

Další propagační a prezentační aktivity školy: 

9. 11. 2019 Den otevřených dveří s programem 

11. 12. 2019 divadélko pro děti družiny ZŠ Odry, Komenská (O rozvázaných tkaničkách) 

18. 12. 2019 divadélko pro děti 1. třídy ZŠ Odry, Pohořská (O rozcuchaných vláskách) 

9. 1. 2020 Den otevřených dveří s programem 

24. 1. 2020 17. školní reprezentační ples v Odrách v Dělnickém domě 

září – listopad 2019 školení 1. pomoci pro žáky 9. tříd ZŠ Ody 

17. – 19. 3. 2020 Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti 

   z důvodu pandemie se nekonala 

24. 6. 2020 ocenění starosty města Odry – 4 žáci za umístění v celostátních soutěžích 

27. 6. 2020 závěrečná školní akademie a zahradní slavnost 

   z důvodu pandemie se nekonala 

 

 

Viz následující fotodokumentace a přiložený výběr zpráv z tisku (příloha Výroční zprávy.  

 

 

Odry, květen – červenec 2020 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová 
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Fotodokumentace 
 

Hudební výchova 

 
Sbor Datio v Praze – oslava sv. Anežky České 

Zpěv při mši svaté v katedrále sv. Víta. Václava a Vojtěcha, 17.11.2019 

 

Dramatická výchova 

 
Divadélko pro děti MŠ a ZŠ Odry „O rozvázaných tkaničkách), 18.12.2019 
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Duchovní aktivity 

 
Pouť k Maria Stein – první ročníky, září 2019 

 

 
Předávání ocenění studentům za dobrovolnickou činnost v době pandemie při slavnostní mši 

s otcem biskupem Mons. Martinem Davidem 

 

 
Na cestě do Taize, pouť – leden 2020 

 

 

- 17 - 



 

Mezinárodní projekt – Erasmus+ (BRD, Itálie, ČR) 

  

 
Pozdrav české skupiny studentů pro Erasmus+, leden 2020 

 

 

 

 
Česká, německá a italská skupina Erasmu v Praze, únor 2020 
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i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
 

Ve školním roce 2019/20 se konala: 

 1) Kontrola KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: 

Termín inspekční činnosti: 19. 9. 2019 

Předmět kontroly: dodržování předpisů ve školní jídelně – výdejně stravy 

Kontrolu provedla: Mgr. Alena Rajskupová 

Výstup z kontrolní činnosti: Informace o zahájení kontroly ze dne 20. 9. 2019 

  Výzva k poskytnutí součinnosti v rámci kontroly ze dne 20. 9. 

2019, spis. zn. S-KHSMS-49768/2019/NJ/HDM 

  - Výzva k předložení zpracovaného postupu založeného na 

principech HACCP 

  - Předložení dokladu o proškolení osob činných ve 

stravovacím provozu 

Splnění požadavků kontroly KHS a písemná zpráva o jejich splnění: 

  - odesláno datovou schránkou dne 2. 10. 2019, spis. zn. 

SŠ/241/2019/Host 

  - Protokol o kontrole byl doručen dne 21. 10. 2019, spis. zn. S-

KHSMS-49768/2019/NJ/HDM 

  - Dopis s potvrzením o odstranění závad byl odeslán dne 22. 

10. 2019  

  - Dopis s doložením proškolení zaměstnankyň výdejny stravy 

odeslán dne 2. 12. 2019 

 

 2) Inspekční zjišťování ČŠI 

Termín inspekční činnosti: 8. 11. a 11. 11. 2019 

Předmět inspekce: čtenářská gramotnost 

Inspekční tým: PaedDr. Radúz Plchota, PhDr. Ing. Ivana Teichmannová 

 S výsledky tohoto zjišťování nebudeme seznámeni, nebude vystaven žádný protokol 

Inspektoři provedli hospitaci v 8 hodinách (ČJ, L – 2x, AJ – 2x, HV, Pedagogika, 

Ošetřování nemocných, Základy práva). U 7 hospitovaných hodin hodnotili vysokou 

kvalitu výuky, k jedné hodině měli připomínky. 

 

Termín inspekční činnosti: 31. 3. a 2. 4. 2020 – telefonicky a korespondenčně 

Předmět inspekce: realizace distanční výuky v době nouzového stavu 

Inspekční tým: Mgr. Ing. Martina Colledani 

 S výsledky tohoto zjišťování nebudeme seznámeni, nebude vystaven žádný protokol. 

Paní inspektorka sdělila, že dobrovolnickou činnost žáků školy zapíše jako příklad dobré 

praxe.   

 

 3) Školení a kontrola BOZP 

Školení BOZP probíhá vždy jednou za 2 roky. Proběhlo ve školním roce 2018/19, v letošním 

roce neproběhlo. 

 

Kontrola BOZP: 8. 1. 2020 
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Závěr kontroly: kontrolované prostory jsou v pořádku 

Školení a kontrolu provedl: Ing. Jan Romaněnko 

 

Přetrvávající problém: okna ve škole v přízemí a 1.NP, nevyhovující dílna školníka. 

Okna jsou řešena v rámci letošní rekonstrukce hlavní budovy 

školy. Dílna školníka je již umístěna v jiných prostorách, 

původní dílna slouží jako sklad. 

 

 4) Školení a kontrola PO 

Školení PO: 27. 8. 2018 

  školení zaměstnanců, vedoucích pracovníků a požární hlídky 

Školení probíhá vždy jednou za 2 roky. V letošním školním roce neproběhlo 

Školení a kontrolu všech prostor školy a DM  provedl Michal Langer 

 

 5) Školení První pomoci 

Termín školení: 4. 12. 2019 

Zajistila: MUDr. Lucie Havrlantová, smluvní lékař školy 

Provedla: Pavla Musilová z Nemocnice AGEL Nový Jičín 

 

 6) Školení GDPR 

Školení GDPR a zkušební test: 26. 8. 2019 

Kontrola GDPR: 12. 11. 2019 – doplnění souhlasu žáků a zákonných zástupců o 

souhlas ke školnímu facebooku k markentingovým a 

prezentačním účelům 

Školení GDPR – vazba na epidemiologickou situaci: 

  25. 8. 2020 

Školení a kontrolu provedl: pověřenec GDPR Ing. Jandora 

 

 7) Cvičný poplach 

 Dne 19. 12. 2019 proběhl cvičný poplach pro celou školu, poplach byl vyhlášen v 11:45 

hod, v 11:55 hod byla celá škola na seřadišti v tělocvičně. Dostavili se všichni žáci i 

zaměstnanci. Kontrola přítomných byla ukončena ve 12:10 hod. Po poplachu byla provedena 

drobná úprava poplachové směrnice, zaměstnanci byli s výsledky seznámeni na pololetní 

pedagogické poradě. 

 

 8) Vnitřní kontrolní systém školy 

a) Hospitační činnost – celkem proběhlo 54 hospitací a návštěv v hodinách od vedení školy a 

desítky virtuálních hospitací v době distančního vyučování v době pandemie COVID-19  

 

b) Školní předehrávky a srovnávací ředitelské kompozice a testy se z důvodu výjimečného stavu 

a zavření škol nekonaly. 

c) Koncepce školního roku a její vyhodnocení 

 

d) ŠAP a vyhodnocení 

 

e) Pravidelné měsíční porady vedení 

 

f) Čtvrtletní pedagogické porady 

 

 

  

V Odrách srpen 2020                                                                  Zpracovala:  Ing. Hostašová 
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j)  Základní údaje o hospodaření školy 
 

ÚVOD 

 
 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách  ve 

sledovaném  období vedla podvojné účetnictví podle Zákona č. 563/1991 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů 

č. 401 až 414. 

 Účetnictví bylo zpracováno pomocí výpočetní techniky s použitím účetního programu 

POHODA. 

 Roční účetní závěrka byla sestavena k 31. 12. 2019. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 
 

A) Hlavní činnost 
 

1. Struktura zdrojů 

Hlavním zdrojem příjmů na provoz školy v roce 2019 byla provozní dotace MŠMT poskytnutá 

ve výši  25 158 766,- Kč. Doplňujícím zdrojem byly účelové dotace a rozvojové programy 

MŠMT, příjmy od žáků za ubytování v domově mládeže, které dosáhly 1 167 170,- Kč, školné 

dálkového studia ve výši 391 700,- Kč, příspěvky a dary ve výši 1 616 025,- Kč, ostatní tržby a 

výnosy ve výši 383 189,- Kč. 

 

 

2. Účelové dotace a rozvojové programy 

 

MŠMT: 

- Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2019   50 000,- Kč 

- Dotace na odborné vzdělávání 140 802,- Kč 

- Dotace MŠMT „Podpora inkluze …“, tzv. Šablony 172 570,- Kč 

- Dotace MŠMT :Šablony pro SVČ“   73 297,- Kč 

- Dotace MŠMT „Šablony pro SŠ a DM“ 244 410,- Kč 

 

Ministerstvo kultury: 

- Dotace na Celostátní přehlídku církevních škol   15 000,- Kč 

 

Město Odry: 

- Dotace na Celostátní přehlídku církevních škol   30 000,- Kč 

 

Moravskoslezský kraj: 

- Dotace na Celostátní přehlídku církevní škol 200 000,- Kč 

- ERASMUS+ I. (záloha 859 324,24 Kč) v r. 2019 vyčerpáno 544 856,58 Kč 

- ERASMUS+ II. (záloha 501 707,36 Kč) v r. 2019 vyčerpáno     1 800,- Kč  
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3. Přijaté dary na provoz školy: 

 

Biskupství ostravsko-opavské: 

- Celostátní přehlídka církevních škol   25 000,- Kč 

- vybavení pro nové podkroví školy 805 574,- Kč 

- na praxe žáků 188 810,- Kč 

 

Arcibiskupství olomoucké: 

- Celostátní přehlídka církevních škol   30 000,- Kč 

 

Sempreflex Optimit Odry   20 000,- Kč 

Českomoravská provincie římské unie řádu sv. Voršily   10 000,- Kč 

Klub přátel církevní střední školy   59 966,- Kč 

Rodiče a přátelé školy 476 675,- Kč 

 

 

B) Doplňková činnost 
 

Příjmy z doplňkové činnosti tvořilo nájemné tělocvičny a pronájem prostoru pro automat na 

kávu a zisk z reklamní činnosti. V roce 2019 činily výnosy z doplňkové činnosti 186 550,- Kč, 

náklady na provozování doplňkové činnosti 18 000,-  Kč, hospodářský výsledek v doplňkové 

činnosti byl 168 550,- Kč. 
 

 

C) Investiční akce 
 

V roce 2019 dobíhala akce rozsáhlé rekonstrukce školy z roku 2018. Hlavně její finanční a 

zúčtovací etapa. A nově se začal připravovat projekt rekonstrukce fasády a výměny zbývajících 

oken školy. Celou akci finančně zaštítil zřizovatel školy, Biskupství ostravsko-opavské. 

Současně dobíhalo financování projektu „Modernizace odborných učeben“ z Integrovaného 

regionálního operačního programu. Finanční spoluúčast zajistilo rovněž Biskupství ostravsko-

opavské. 

 

Přijaté dary na investiční činnost školy 

Biskupství ostravsko-opavské 

- projekční práce – fasáda, okna    193 600,- Kč 

- na projekt IROP    293 388,40 Kč 

- na rekonstrukci školy 7 762 075,19 Kč 

Mimořádným výnosem byla sankce stavební firmě za nedodržení smluvních podmínek ve výši 

380 000,- Kč. 

 

Přijaté dotace na investiční činnost školy 

Integrovaný regionální operační program MSK 

- Konektivita a vybavení 2 učeben ICT:  3 273 548,67 Kč 

 

 

VYNALOŽENÉ NÁKLADY 
 

1.Provozní náklady 

 

Největší část provozních nákladů tvořily osobní náklady, tj. mzdy a odvody na sociální a 

zdravotní pojištění zaměstnanců. 
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Mzdové náklady 18 523 039,- Kč 

Zákonné sociální pojištění   4 235 005,- Kč 

Zákonné zdravotní pojištění   1 532 568,- Kč 

Dalšími provozními náklady byly nákupy materiálu, energie a služeb. Celková výše těchto 

provozních nákladů činila   5 978 006,- Kč 

 

 

2. Náklady hrazené z účelových dotací 

 

Všechny účelově určené dotace byly použity v souladu s účelem poskytnutí a byly beze zbytku 

vyčerpány.  

 

 
 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 V roce 2019 naše škola hospodařila se ziskem 195 595,88 Kč v hlavní činnost a ziskem   

168 550,- Kč v doplňkové činnosti. Celkový výsledek hospodaření po zdanění činil       

364 145,88 Kč. 

 

 

 

V Odrách 26. 8. 2020 

 

 

Zpracovala: Mgr. Marie Matějová, ekonomka školy 
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k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

 

1. Projekt Erasmus +, výzva 2017, KA 1 vzdělávací mobilita jednotlivců 

 KA 102 mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě 

 - probíhající 2. rok projektu 

Podání žádosti: 31. 1. 2018 

Klíčová akce 1: projekty mobility osob/odborné vzdělávání a příprava 

Registrační číslo žádosti: DZS/07846/2018 

ID předložení žádosti: 1445962 

 

Název projektu: Odborná praxe žáků maturitního oborů Zdravotnický asistent 

a Sociální činnost a učňovského oboru Ošetřovatel na 

Slovensku 

Obsah žádosti: mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání – 24 žáků a 

4 vyučujících po dobu 14 dnů na odbornou stáž na Slovensku. 

Praxe probíhala ve dvou domovech seniorů v Holíči.  

Doba realizace: 2 školní roky – 2018/2019 a 2019/2020 

Schváleno: 28. 5. 2018 

Podpis grantové smlouvy: 12. 7. 2018 

Schválená částka: 43 028 Euro 

1. pobyt v zahraničí: 28. 4. – 1. 5. 2019 

Účastníci: 12 žáků oborů Praktická sestra, Zdravotnický asistent, Sociální 

činnost a Ošetřovatel 

Pedagogický doprovod: 2 a 2 vyučující, vždy na jeden týden 

2. pobyt v zahraničí: měl být realizován na přelomu dubna a května 2020, z důvodu 

vyhlášení výjimečného stavu a pandemie COVID-19 nebyl 

realizován 

Žádost o prodloužení projektu a posunutí termínu zahraniční mobility: 

  odeslána dne 17. 3. 2020 

 

2. Projekt Erasmus+, výzva 2019, KA2 školní vzdělávání 

 nově podaný projekt – 1. rok realizace 

Podání žádosti: 21. 3. 2019 

Schváleno: 7. 8. 2019 

Podpis grantové smlouvy: září 2019 

Schválená částka: 25 032 Euro 

 

Klíčová akce KA2: školní vzdělávání 

Registrační číslo žádosti: 2019-1-DE03-KA229-059667_3 

Č. j.: DZS/13463/2019 

PIC: 922508219 

Název projektu: Digitalisierung und Beschäftigung in Europa 
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Obsah žádosti: mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání – 2x 8 žáků 

a 2x 4 vyučující se zúčastní výměnného pobytu v partnerských 

školách v SRN a v Itálii. Pobyt je v délce 7 dní. 

Realizace projektu: 2 školní roky – 2019/20 a 2020/21 

1. mobilita: 

Pobyt zahraničních  

 studentů v ČR: 16. 2. – 22. 2. 2020 – realizováno  

  účast 9 studentů a 2 pedagogů z Itálie 

  účast 8 studentů a 4 pedagogů z Německa 

  zapojení žáků z ČR – průřezově z 1. – 3. ročníků oboru PL a PMP, 

účast cca 50 žáků 

Program 16. – 22. 2. 2020: 

  16. 2. 2020 -  příjezd hostů do Oder 

  17. 2. 2020 - zahájení projektu ve škole, koncert sboru Datio 

   - odpoledne poznání Oder a okolí 

  18. 2. 2020 - dopoledne práce na projektových úkolech 

   - odpoledne výlet do Olomouce 

  19. 2. 2020 - dopoledne práce na projektových úkolech 

   - výtvarná dílna, technika EBRA 

   - odpoledne exkurze v nemocnici v Novém Jičíně 

  20. 2. 2020 - dopoledne práce na projektových úkolech 

   - odpoledne exkurze do Ostravy 

      (oblast Dolní Vítkovice) 

  21. a 22.2.2020 - společný výlet do Prahy 

  22. 2. 2020 - odjezd hostů 

1. pobyt v zahraničí: říjen 2020 v Itálii 

2. pobyt v zahraničí: březen 2021 v Německu 

Účastníci: nabídka všem žákům maturitních oborů, 

  výměnné pobyty: 2x 8 žáků a 2x 4 vyučující 

Zúčastněné školy: Gewerbliche Schule Bad Mergentheim, Německo 

  ITIS Leonardo Da Vinci, Borgomanero, Itálie 

 

3. Projekt Erasmus+ KA 1 – nová žádost 

Podání žádosti NA: 30. 1. 2020 

Klíčová akce 1: projekty mobility osob/odborné vzdělávání a příprava 

Číslo jednací žádosti: DZS/06210/2020 

ID předložení žádosti: 2020-1-CZ01-KA102-077271 

Název projektu: Odborná praxe žáků maturitních oborů Praktická sestra a 

Sociální činnost a učňovského oboru Ošetřovatel ve Španělsku 

Obsah žádosti: mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání – 24 žáků a 8 

vyučujících na dobu 14 dnů na odbornou stáž ve Španělsku 

Doba realizace: 2 školní roky 2020/21 a 2021/22 

Partneři projektu: společnost AGAMOS, s. r. o. Horní Suchá – zprostředkovatel 

praxí, Nemocnice Clinica santa Elena, SA a Medical Center 

v Malaze 

Registrační číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA102-077271 

Neschválení projektu: dle dopisu ze dne 22. 6. 2020 projekt nebyl schválen, je zařazen 

jako náhradní. Za současné situace, kdy nám dále pokračují 

stávající 2 projekty Erasmus+ je to však dobrá zpráva. Projekt 

pravděpodobně podáme v lednu příštího roku znovu. 
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4. IROP 

 Projekt je ukončený, probíhá realizace spolupráce škol 

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002681 

Zkrácený název projektu: Modernizace učeben SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České v Odrách 

Číslo výzvy: 06_16_050 

Název výzvy: 33. výzva – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol 

  (SVL) – SC 2.4 

Podání žádosti: 26. 10. 2016 

Popis projektu: modernizace 3 učeben (2 učebny VT a 1 učebna ošetřovatelství) 

  vyřešení plné konektivity školy 

  výsadba zeleně dle podmínek projektu 

  spolupráce se ZŠ v Odrách – možnost výuky 1. pomoci v nově 

vybavené učebně ošetřovatelství, školení 1. pomoci 

Rozpočet projektu: 5 086 976,- Kč 

Výše dotace projektu: 4 482 158,40 Kč 

Schválení projektu: 20. 7. 2017 

Realizace vybavení: listopad 2017 – leden 2019 

 

Uzavřené smlouvy o vzájemné spolupráci po dobu 5 let, od roku 2018 do roku 2022, kurzy 1. 

pomoci v nových odborných učebnách pro žáky základních škol: 

Realizace spolupráce se ZŠ: první kurzy proběhly ve školním roce 2018/19 

Realizace spolupráce se ZŠ ve školním roce 2019/20: 

  se ZŠ Odry, Komenská 2 skupiny  16. 10. 2019 

   2 skupiny  23. 10. 2019 

   2 skupiny      6. 11. 2019 

   2 skupiny  27. 11. 2019 

  se ZŠ Odry, Pohořská 2 skupiny  18. 9. 2019 

   2 skupiny  25. 9. 2019 

 

Monitorovací zpráva o spolupráci škol odeslána dne 30. 4. 2020. 

 

5. OP VVV – Šablony II 2019 - 2021 (pro SVČ) 

Datum podání projektu: na MŠMT podaná elektronická žádost o podporu 7. 6. 2019 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014619 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo výzvy: 02_16_035 

Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů 

Název našeho projektu: Šablony II OP VVV pro SVČ při SPdgŠ a SZŠ svaté Anežky 

České 

Zvolené šablony: 2.VI/3  kariérový poradce 

  2.VI/4  f) DVPP – kariérové poradenství 

  2.VI/7  Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých 

               škol/školských zařízení 

  2.VI/13  Klub pro účastníky SVČ 

  2.VI/14  Projektový den v SVČ 

  2.VI/15  Projektový den mimo SVČ 

Realizace projektu: 2 školy roky – 2019/20 a 2020/21 

Rozpočet projektu  

 – výše dotace: 512 038,- Kč 

První monitorovací zpráva: duben 2020 
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6. OP VVV – Šablony II 2019 - 2021 (pro školu a domov mládeže) 

Datum podání projektu: na MŠMT podaná elektronická žádost o podporu 7. 6. 2019 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014618 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo výzvy: 02_16_035 

Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů 

Název našeho projektu: Šablony II OP VVV pro SPdgŠ a SZŠ svaté Anežky České 

Zvolené šablony: 2.III/1  školní asistent pedagoga 

  2.III/7 DVPP – b) c) j) – M, IKT, ČJ, d) školení pro sborovnu 

  2.III/9  Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ 

  2.III/15  Zapojení odborníka z praxe – rodilá mluvčí AJ 

  2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

  2.III/21 Projektový den ve škole 

  2.III/22  Projektový den mimo školu  

Realizace projektu: 2 školy roky – 2019/20 a 2020/21 

Rozpočet projektu  

 – výše dotace: 1 156 248,- Kč 

 

část pro domov mládeže: 

Zvolené šablony: 2.VIII/1  školní asistent 

  2.VIII/6 DVPP – d) osobně sociální rozvoj 

  2.VIII/14 Projektový den v DM 

Realizace projektu: 2 školy roky – 2019/20 a 2020/21 

Rozpočet projektu  

 – výše dotace: 224 376,- Kč 

 

Rozpočet projektu celkem 

 - výše dotace: 1 380 624,- Kč 

 

První monitorovací zpráva: duben 2020  

 

7. Praha – koncert sboru DATIO v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch 

Termín koncertů:  16. 11. 2019 

Termín pobytu: 15. – 17. 11. 2019 

Počet zúčastněných žáků:  55  

Organizace  Ing. Pavla Hostašová  

Doprovod:  Vyučující HV: Josef Zajíček, Mgr. Ludmila Červenková,  

 Mgr. Alena Jestřebská, Mgr. Jana Bezděková 

  školní kaplan: Mgr. Pavel Obr 

 

8. Exkurze žáků oboru PL do Vídně 

Termín pobytu: 13. – 15. 12. 2019 

Počet účastníků: 10 žáků oboru pedagogické lyceum (němčináři) a 2 vyučující 

Ubytování: klášter řádových sester Herz Jesu, Wien  

 

 

9. Projekt DofE – mezinárodní cena vévody z Edinburghu 

Projekt má 4 povinné části: vědomostní, sportovní, dobročinnou a expediční, snaží se rozvíjet  

ty, kteří se rozhodli na sobě pracovat. Ve škole jsou zapojené 2 vyučující a  15 žáků. 

- Žádost o zahájení spolupráce byla podána 30. 8. 2017  

- Smlouva byla podepsaná dne 5. 9. 2017  
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- Projekt byl zahájen ve šk. roce 2017/18 

- Skupina žáků pokračovala i ve školním roce 2018/19 a 2019/20 

- S ohledem na pandemii aktivity projektu nepokračovaly a nedošlo ke splnění podmínek pro 

udělení medailí a ocenění. Projekt bude pokračovat v následujícím školním roce. 

 

Fotodokumentace: 

 

Projekt IROP – školení 1. pomoci pro děti oderských ZŠ 
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Projekt Erasmus+ (BRD, Itálie, CZ) 

 

 

 
Přivítání ve škole v Odrách 

 

 
Skupina českých, německých a italských studentů při návštěvě ČR, v Olomouci, únor 2020 

 

 
Výtvarné dílny ve škole v Odrách 

 

 

Odry, srpen 2020 

 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová 
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l)  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci  

     celoživotního učení 

 

 

A) Ve školním roce 2019/20 jsme realizovali zkrácenou tříletou dálkovou formu vzdělávání 

v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. První ročník PMPD1 dokončilo 29 žáků, druhý 

ročník PMPD2 dokončilo 24 žáků a třetí ročník PMPD3 dokončilo 19 žáků. 

 

 

B) Ve školním roce 2019/20 jsme pomaturitní specializační kurzy a rekvalifikační kurzy 

nenabízeli a vzhledem k dlouhodobému nezájmu o tyto kurzy ze strany veřejnosti je již v dalších 

letech nabízet nebudeme.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Odrách dne 30. 9. 2020                                                              

 

 

 

Zpracovala: Ing. Jindra Šustková 
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m)  Projekty financované z cizích zdrojů 

 

 

1. Rekonstrukce hlavní školní budovy – objekt SO 01 SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky 

České, etapa 3 
 

Projektová dokumentace: 

- podpis SOD 9. 9. 2019 

- firma: ABC Olomouc, Ing. Ivo Hrdlička 

- předání PD 12. 12. 2019 

- cena díla: 320 650,- Kč vč. DPH 

 

Stavební firma 

Výběrové řízení: 1. 2. – 30. 3. 2020, Biskupství ostravsko-opavské  

Ukončení výběrového řízení: 30. 3. 2020 

Vybraná firma: WINRO, s. r. o., Opavská 429, Velké Hoštice 

Podepsání SOD: 1. 4. 2020 

Cena díla: 6 654 924,22 Kč vč. DPH 

Předání staveniště: 8. 4. 2020 

(z důvodu pandemie COVID-19) a zákazu vstupu žáků 

do školy bylo staveniště předán v dřívějším termínu, 

původní plánovaný dle SOD: 2. 6. 2020) 

Ukončení stavby: do 22. 10. 2020 

 

Dodatek č. 1 k SOD: 24. 6. 2020 

Cena díla: 6 856 682,- Kč 

 

Další podepsané smlouvy: 

 

Příkazní smlouva TDI (inženýrská činnost):  

  1. 4. 2020 

Firma: Ing. Milan Baláž 

Odměna: 22 990,- Kč/měsíc 

 

Příkazní smlouva (činnost koordinátora BOZP): 

  1. 4. 2020 

Firma: Poradenství PO, BZPO, Tomáš Hanzelka 

Odměna: 7 000,- Kč/měsíc 

Zpracování plánu BZPO: 5 000,- Kč bez DPH 

 

Příkazní smlouva AD: 10. 4. 2020 

Firma: ABC Olomouc, Ing. Ivo Hrdlička 

Odměna: 580 Kč/hod bez DPH 

kontrola na stavbě, dle potřeby, maximálně 2x měsíčně 
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Finanční zdroje: 

(uvedeno v ekonomické části výroční zprávy 

 

2. IROP – monitorovací zpráva 

 

Název projektu: Modernizace učeben SPdgŠ a SZŠ sv. A. Č. v Odrách 

Schválení projektu: dne 20. 7. 2017 

Realizace projektu: 2017 – 2018  

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002681 

Výše dotace dle registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace: 

   4 482 158,40 Kč 

Obsah projektu: nová učebna ICT (MATE, obnova stávající učebny ICT 

(BIGA), nové PC – nový hardware i software, nová 

učebna ošetřovatelství (FlNi), konektivita školy, učební 

pomůcky, parčík před štítem školy u hřbitovní kaple 

1. monitorovací zpráva: Ing. Jiskrová, duben 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace  
 

„Rekonstrukce hlavní školní budovy – objekt SO 01 SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, etapa 3“  

 

 
Vzhled školy do června 2018 
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Vzhled školy listopad 2018 

 

 

 

 

 
Červenec 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Odry, červenec – září 2020    Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová 
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n)  Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
       
 
 Škola spolupracovala ve školním roce 2019/20 s Klubem přátel Církevní střední školy sv. 

Anežky České v Odrách. Cílem Klubu přátel školy je spoluvytvářet podmínky k modernizaci 

vzdělávacího procesu, k rozvoji mezinárodní spolupráce a zabezpečení rozvoje duchovních 

hodnot i jiných humanitních cílů. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je zejména opatřování 

odborné literatury a moderních vyučovacích pomůcek k prohloubení teoretických a praktických 

znalostí žáků a zajišťování výměnných stáží, exkurzí a podpora volnočasových aktivit žáků. 

 

 Ve školním roce 2019/20 byla svolána jedna pracovní schůzka Rady rodičů KPŠ –             

22. listopadu 2019. Na jednání   byli   kromě  řádných  členů Rady rodičů přítomní  také rodiče 

žáků z jednotlivých tříd, třídní učitelé, zástupci domova mládeže. 

 

 Klub přátel školy přispíval ve školním roce 2019/20 na tyto aktivity žáků: 

-  lyžařský výcvik  

- taneční kurz 

- studentské diáře 

- na pouť církevních škol na sv. Hostýn a koncert Pavla Helana 

- doprava žáků na exkurze a zájezdy 

- doprava na balet do Brna 

- soustředění žákovské samosprávy 

- příspěvek na zájezd 10 žáků do Taizé 

- příspěvek na víkend 10 žáků ve Vídni  

-  příspěvek na volnočasové aktivity a odměny domova mládeže 

-  soutěže a odměny pro žáky školy 

-  odměny absolventům školy při vydávání závěrečných vysvědčení 

- příspěvek na jazykovou zkoušku a certifikát IELTS jednomu žákovi 

- knihy do školní knihovny 

 

 

V Odrách 4. 9 2020 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Marie Matějová 
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P Ř Í L O H Y 
 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh: 
 

1) Oznámení o nekonání přijímací zkoušky 

 

2) Pozvánka k přijímací zkoušce – denní studium 

 

3) Rozhodnutí o přijetí ke studiu – denní studium 

 

4) Oznámení o nekonání přijímací zkoušky – dálkové studium 

 

5) Rozhodnutí o přijetí ke studiu – dálkové studium 

 

6) Přihlašovací list – dálkové studium 

 

7) Výsledky vzdělávání za I. pololetí šk. roku 2019/20 

 

8) Výsledky vzdělávání za II. pololetí šk. roku 2019/20 

 

9) Přehled o úspěšnosti u maturitních a závěrečných zkoušek od roku 2011 

 

10) Fotodokumentace a výběr zpráv z tisku o prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 10 

fotodokumentace a výběr zpráv z tisku a prezentace školy na veřejnosti 


