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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 2020/21 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): 

 10. 12. 2020, č. j. MŠMT-40851/2020-2  

 

Adresa pro dálkový přístup: 

 Tel.:  042 556 730 129  

 e-mail: info@cssodry.cz  

 http: www.cssodry.cz 

 ID datové schránky: bdsmb8x  

 

Údaje o radě školy: 

 

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

 Členové školské rady ve školním roce 2020/21: 

 Mgr. Jiří Vlček – jmenován zřizovatelem 

 Mgr. Martin Štěpán – zvolený zástupce za žáky 

 Mgr. Tomáš Král – zvolený zástupce pedagogických pracovníků 

 

 

 

 

 

V Odrách dne  18. 8. 2021 

 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy 
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b)  Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2020/21 
 

 

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 2020/21 se vyučoval ve třídách PMP1, PMPA1, PMP2, PMPA2, 

PMP3, PMPA3, PMP4, PMPA4. 

 

 

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

tříletou zkrácenou 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 2020/21 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 2020/21 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 2020/21 se vyučoval ve třídách 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 2020/21 se vyučoval ve třídách PS1, PS2 a PS3. 

  

 

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 2020/21 se vyučoval ve třídě 

ZA4.  

 

 

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 2020/21 se vyučoval ve třídách O1, O2, O3. 

 

 

Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách oboru PL 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,  z tříd oborů Sociální činnost a 

Praktická sestra vznikla třída PS3+SČ3 a z tříd oborů Sociální činnost a Zdravotnický asistent 

vznikla třída ZA4+SČ4 s jednou třídní učitelkou. Dále byly některé třídy spojené pro výuku 

všeobecně vzdělávacích předmětů. 

 

 

 

V Odrách dne 18. 8. 2021 

 

 

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

 Vzdělání odb. praxe k 31. 8. 2021  

  roky/dny 

 

Interní pedagogičtí pracovníci 
Mgr. Badejová Monika VŠ 12/304 třídní učitelka PMP4 

Bajgarová Alexandra SŠ 17/363 

Mgr. Bezděková Jana VŠ 23/211 

Mgr. Bolková Barbora VŠ 10/254 třídní učitelka PL4+PMPA4 

Mgr. Červenková Ludmila VŠ 21/1  

Bc. Dlabajová Jana VŠ   8/184 asistent pedagoga 

Mgr. Dubec Pavel VŠ 22/31 třídní učitel PMP2 

Mgr. Eliášová Petra VŠ   7/314 třídní učitelka PS3+SČ3 

Mgr. Fišerová Petra VŠ 14/112 třídní učitelka PS2 

   zástupkyně pro SZŠ 
Mgr. Gajdošíková Eva VŠ 12/305 

Mgr. et Mgr. Gehringer Renata VŠ 32/74 třídní učitelka PL2+PMPA2 

Mgr. Harabišová Jana VŠ 21/343 třídní učitelka O3 

Mgr. Horáková Libuše VŠ   6/159 třídní učitelka PS1 

Ing. Hostašová Pavla VŠ 32/233 ředitelka školy 

Mgr. Chodurová Lenka VŠ 32/0  

Mgr. Jakubíková Simona VŠ 21/0 třídní učitelka PMPD2 

Mgr. Jestřebská Alena VŠ 38/26 

Mgr. Jurečková Šťastná Iva VŠ 10/93 

Mgr. Konrádová Veronika VŠ 11/51 třídní učitelka PL1+PMPA1 

Mgr. Král Tomáš VŠ 34/136 výchovný poradce 

Molnárová Libuše, DiS. VOŠ 21/323 třídní učitelka O2 

Mgr. Nevřivová Zuzana VŠ 20/41 

Mgr. Ondrová Ludmila VŠ 36/229 třídní učitelka PMPD2 

   třídní učitelka PMPD1  

Mgr. Pavelková Kateřina VŠ 12/7 třídní učitelka PMP1 

Mgr. Richterová Zuzana VŠ 10/153  

Mgr. Segeťová Jana VŠ   6/0 

Mgr. Slovíková Eliška VŠ 33/301 

Mgr. Smějová Martina VŠ 14/7  

Mgr. Stratilová Jana VŠ   4/262 třídní učitelka PMP3 

Mgr. Svrčinová Zuzana VŠ   3/6 třídní učitelka PL3+PMA3 

MUDr. Šiková Danuše VŠ 36/132  

MgA. Šindlerová Lucie VŠ   3/6 

Ing. Šustková Jindra VŠ 34/144 zástupkyně ředitelky pro SPgŠ 

Bc. Valná Jana VŠ 10/153 třídní učitelka ZA4+SČ4 

Mgr. Večeřová Silvie VŠ 23/345 metodik prevence 

Mgr. Žárská Renáta VŠ 28/303 třídní učitelka O1 

 

Externí  pedagogičtí pracovníci 
Mgr. Bc. Koslová Monika VŠ   
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P. Krenželok Michal VŠ 

Mgr. BcA. Masaříková Pavla VŠ 

Zajíček Josef SŠ s mat.  

 

Středisko volného času 

Bajgarová Alexandra předčtenářská gramotnost 

Mgr. Bezděková Jana korepetice sboru Datio 

Mgr. Cindler David školní kapela  

Mgr. Červenková Ludmila pomocný sbormistr Datia 

Mgr. Dubec Pavel sportovní hry 

Mgr. Eliášová Petra fitness trénink 

Fardová Kristýna tanec 

Mgr. Bc. Gehringer Renata matematika pro 2. ročníky 

Mgr. Chodurová Lenka angličtina hrou 

Mgr. Jestřebská Alena pomocný sbormistr Datia 

 zobcové flétny 

Mgr. Konrádová Veronika angličtina 1. a 2. ročník 

P. Krenželok Michal schola 

Mgr. BcA. Masaříková Pavla dramatika  

Mgr. Ondrová Ludmila vedoucí střediska volného času 

Mgr. Richterová Zuzana angličtina 4. ročníky 

Mgr. Smějová Martina angličtina 3. ročníky 

Mgr. Svrčinová Zuzana sportovní hry 

MgA. Šindlerová Lucie divadlo 

Zajíček Josef sbormistr Datia 

 

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 do 3. 10. 2020  

Bc. Dlabajová Jana noční dohled  

Dudová Ludmila uklízečka   

Klézl Josef školník 

Matulová Libuše vrátná 

Matyášová Marta výdej stravy   

Lipinská Helena uklízečka  

Pavlíková Eliška vrátná od 26. 4. 2021 

Pilátová Eva výdej stravy   

Popp Radovan správce ICT 
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Šenkeříková Anna vrátná 

Trčková Petra vrátná 

Tylová Anna uklízečka 

Vlčková Viera výdej stravy 
  

 

 

V Odrách dne  18. 8. 2021 

 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 
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d) Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2020/21 
 

        Ke studiu čtyřletých maturitních oborů Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní 

pedagogika, Praktická sestra, Sociální činnost a Masér ve zdravotnictví  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, 

- prospěch ze základní školy (I. pololetí 8. třídy), 

- hodnocení chování (I. pololetí 8. třídy),  

- hodnocení ze základní školy (soutěže) nebo mimoškolní aktivity,  

- 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:  

- prospěch ze základní školy (I. pololetí 8. třídy),  

- hodnocení chování (I. pololetí 8. třídy), 

- hodnocení ze základní školy (soutěže) nebo mimoškolní aktivity,  

- zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce, 

- úspěšné ukončení I. pololetí 9. třídy ZŠ  

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

 

 

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 dálkové tříleté zkrácené formy studia oboru Předškolní a mimoškolní 

pedagogika byla vyhlášena kritéria 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. 

Toto vyhlášené kritérium nám na základě odvolání jedné z nepřijatých uchazeček zrušil a bylo 

nutné vyhlásit pokračující přijímací řízení s novým kritériem: 

- přihláška na formuláři MŠMT potvrzené lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu, 

- úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, 

- průměrný prospěch maturitního vysvědčení. 

 

 

Vzory dokumentů pro dálkové studium: 

Oznámení o nekonání přijímací zkoušky (Příloha č. 4) 

Rozhodnutí o přijetí (Příloha č. 5) 

Přihlašovací list (Příloha č. 6) 
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Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 1. 6. 2021: 

Název oboru 
Zkratka 

oboru 
Kód oboru 

Počet 

přihl. 

Počet 

přijatých 

Z toho 

chlapci 

Odevzdali 

ZL 

 

Pedagogické lyceum   PL 78-42-M/03 34 

 

25 1 19 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – denní  

 

PMP 75-31-M/01 63 45 2 45 

Sociální činnost 

 

SČ 75-41-M/01 8 

 

7 0 0 

 

Praktická sestra PS 53-41-M/03 26 20 2 17 

 

Masér ve zdravotnictví MZ 53-41-M/04 6 6 0 2 

 

Ošetřovatel 

 

O 53-41-H/01 20 

 

20 1 9 

 

Celkem   157 

 

123 6 92 
dálková zkrácená forma 

Předškolní a mimoškolní 

Pedagogika – dálkové  

 

PMPD 75-31-M/01 76 30 0 26 

 

 

Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 30. 9. 2021: 

Název oboru 
Zkratka 

oboru       Kód oboru 
Počet přijatých 

(včetně opakování, přestupů, 

změny oboru) 

Z toho 

chlapci 

 

Pedagogické lyceum   PL 78-42-M/03 

 

16 2 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – denní  

 

PMP 75-31-M/01 

 

45 2 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – dálkové  

 

PMPD 75-31-M/01 41 1 

Sociální činnost 

 

SČ 75-41-M/01 

 

0 0 

 

Praktická sestra PS 53-41-M/03 20 2 

 

Masér ve zdravotnictví MZ 53-41-M/04 10 0 

 

Ošetřovatel 

 

O 53-41-H/01 

 

9 2 

 

Celkem   

 

100 + 41 = 141 9 
 

 

 

V Odrách dne 30. 9. 2021 

 

Zpracovala:  Ing. Jindra Šustková 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2020/21 
 
 

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 83 + 30 19 + 27 60 + 3 4 + 0 3 + 0 

II. + dálk 76 + 27 15 + 23 60 + 4 1 + 0 1 + 0 

III. + dálk 83 + 23 11 + 22 68 + 1 4 + 0 2 + 0 

IV. 77 8 67 2 0 

 

Celkem 
319 + 80 53 + 72 255 + 8 11 + 0 6 + 0 

399 125 263 11 6 

 

 Přehledné uspořádání výsledků vzdělávání žáků za jednotlivá čtvrtletí školního roku 

2020/21 jsou přílohou č. 7 (I. pololetí) a č. 8 (II. pololetí) této výroční zprávy. 

 

 

2. Výsledky závěrečné zkoušky 

 

 Ve tříletém zdravotnickém oboru studovalo 8 žáků. Na konci školního roku 2020/21 jeden 

žák požádal o opakování ročníku, 7 žáků tedy ukončilo třetí ročník a přistoupilo k vykonání 

závěrečné zkoušky – praktické a ústní 

 

Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

7 3 4 0 

 

 

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

 

 V maturitních třídách PL4 (78-42-M/03 Pedagogické lyceum/16 žáků), PMP4 a PMPA4 

(75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika/44 žáků), SČ4 (75-41-M/01 Sociální činnost/9 

žáků), ZA4 (53-41-M/01 Zdravotnický asistent/8 žáků) a PMPD3 (75-31-M/01 Předškolní a 

mimoškolní pedagogika – dálková zkrácená tříletá forma/23 žáků) studovalo celkem 77 žáků 

denního studia a 23 žáků dálkového studia. Všech 77 žáků ukončilo čtvrtý ročník, 23 žáků 

ukončilo třetí ročník dálkového studia. 

 

 V mimořádném termínu MZ2021M ve dnech 7. – 9. července 2021 přistoupilo k opravám 

didaktických testů 13 žáků, uspěli 2 žáci. V termínu 1. – 8. září 2021 přistoupilo k opravnému 

termínu MZk celkem 11 žáků. K 8. 9. 2021 uspělo z 11 žáků 6, neuspělo 5. Těchto 5 maturantů 

přistoupí k opravnému termínu na jaře 2022. 
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Počet žáků 

(k 30. 9. 2021) 
Prospělo  s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Mimořádný 

termín 

7.-9.7.2021 

Termín 
1. – 8. 9. 

2021 

Termín 

jaro 2022 

77 + 23 19 + 19 28 + 4 13 + 0 13 + 0 11 + 0 5 

PL4 – 16  1 8 1 7 7 4 

PMP4 – 44 12 27 9 5 3 1 

SČ4 – 9 2 6 3 1 1/2020 0 

ZA4 – 8 4 4 0 0 0 0 

PMPD – 23 19 4 0 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 2020 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 společné se v posunutém termínu od 24. 5. 2021 psaly didaktické testy. Tyto testy nepsali 

ti, kteří měli splněný limit 160 hodin dle OOP (byli to žáci tříd ZA4/všech 8 žáků a SČ4/6 žáků, 

tito žáci byli hodnoceni z Českého jazyka a literatury a z anglického jazyka dle průměru 

hodnocení za 1. – 3. ročník obě pololetí šk. roku a ze 4. ročníku bylo započítáno do průměru I. 

pololetí šk. roku), v části profilové – písemné se nepsaly písemné práce z českého jazyka a cizího 

jazyka, v části profilové – ústní se v předmětech ČJL, AJ a NJ maturující přihlašovali 

dobrovolně. V části profilové – praktické byl režim maturitních zkoušek zkrácen. Režim ústních 

zkoušek probíhal dle plánu, ale v posunutém termínu od 1. 6. 2021. Byl stanoven a vyhlášen 

mimořádný termín pro psaní didaktických testů na termín 7. – 9. 7. 2021. Byl navýšen počet 

opraných pokusů o +1, maturitní zkouška v řádném termínu a v případě neúspěchu + 3 možné 

opravné pokusy. 

 

  

5. Jednotná přijímací zkouška 2021 
 

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

matematika. Jednotná přijímací zkouška probíhala v termínu 3. a 4. 5. 2021, náhradní termín pak 

v termínu 2. a 3. 6. 2021, 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.  

 Ředitelské písemky byly naplánovány podle harmonogramu ve vyučovacích hodinách 

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

u oboru tříletého O – somatologie, zdravotnické předměty.  

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

 Termín maturity nanečisto byl z důvodu Covid-19 několikrát  posunutý a nakonec byl 

z důvodu uzavření škol zcela zrušen. 

 

 

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 konaly formou on-line. 

 Předehrávky byly plánovány podle harmonogramu ve vyučovacích hodinách s vyučujícím 

HHN a předsedou komise. 

 Vyhodnocení předehrávek je přílohou č. 10. 

 

 

 

V Odrách dne 30. 9. 2021 

 

 

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

 

 Ve školním roce 2020/21 zorganizovala naše škola adaptační pobyty pro všechny první 

ročníky v průběhu září a na začátku října. Pedagogické obory se zúčastnily třídenních 

adaptačních pobytů ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde program zajišťovali animátoři Diecézního 

centra pro mládež. Zdravotnické obory realizovaly své adaptační pobyty v Dobešově, zde se na 

programu podíleli metodik prevence a školní kaplan P. Michal Krenželok.  

 

 V přípravném týdnu školního roku 2020/21 proběhla informativní schůzka za účasti paní 

ředitelky Ing. Pavly Hostašové, metodika prevence Mgr. Silvie Večeřové, speciálního pedagoga 

ZŚ Odry, Komenská – Mgr. Petry Králové a koordinátora programu KMOTR, Mgr. Václava 

Zaorala, který představil možnou spolupráci našich žáků se ZŠ, Odry Komenská. V průběhu září 

metodik prevence seznámil žáky s nabídkou dobrovolnické činnosti KMOTR pod záštitou 

Sdružení Stop, zájemci se ale z důvodu mimořádných opatření Covid-19 nemohli účastnit 

školení ani samotné práce s dětmi. 

 

 Vzhledem k mimořádným opatřením Covid-19 se neuskutečnily ani plánované besedy pro 

1. ročníky s tématem trestní odpovědnosti, tradičně přednášené preventivním oddělením Polici 

ČR. Až na závěr školního roku dne 21. 6. 2021 se nám podařilo realizovat přednášku a besedu 

o problematice drog. Přednášející por. Mgr. Michal Žárský, pracující v protidrogovém oddělení, 

ukázal na konkrétních příkladech, jak správně reagovat v krizových situacích, jak říct drogám ne. 

 

 Během distančního studia zasílal metodik prevence užitečné odkazy a informace k duševní 

hygieně, se kterými seznamovali třídní učitelé žáky v třídnických hodinách. Ve spolupráci 

s Mgr. Zuzanou Richterovou proběhla celoškolní soutěž, jejímž cílem byla podpora žáků v době 

pandemie. Soutěž měla název „Krása kolem nás“, hlasování proběhlo prostřednictvím školní 

elektronické komunikace Edookit. Mgr. Zuzana Richterová vytvořila podpůrné video, ve kterém 

žáky v době pandemie Covid-19 pozdravil a podpořil celý pedagogický sbor. 

 

 Po celý školní rok probíhaly malé osobní intervenční pohovory, v době distanční výuky 

byly rozhovory vedeny pomocí platformy Googel meet. Žáci nejvíce řešili psychické problémy, 

náročnou situaci doma, celkovou změnu svého života. V rámci šablon MŠMT probíhala podpora 

žáků ohrožených školním neúspěchem.  Ve škole a v domově mládeže se také řešily vztahové 

problémy, dále pak problémy s neúčastí na online hodinách, vypnuté kamery. Mnoho žáků mělo 

problém s organizací vlastní práce, po delší době distanční výuky žáci ztráceli motivaci. Žáci 

mají k dispozici „Schránku důvěry“ a mobilní aplikaci NNTB.  

    
 

Počet žáků školy k 1. 9. 2020 408 

Počet žáků školy k 31. 5. 2021 399 

Počet tříd ve škole 24 

Školní metodik prevence Mgr. Silvie Večeřová 
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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, školní kaplan 

 

 

 

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 2020/21 pracoval jeden asistent pedagoga. 
 

 

 

Formy spolupráce s rodiči 

Počet akcí pro rodiče  3 

 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
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žá
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ů
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žá

k
ů
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t 
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ů
 

p
o
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t 
žá

k
ů
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t 

p
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p
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ů
 

2 1 327 36 21 363 399 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 

 

 

 

Datum: 29. června 2021       
 

 

Vypracovala:  Mgr. Silvie Večeřová 
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g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Ve školním roce 2020/21 pracovalo ve škole 40 pedagogů (z toho 4 externí) a                     

5 vychovatelek. 

 

 celkem VŠ vzdělání VOŠ vzdělání SŠ vzdělání Studující VŠ 

Vyučující 40 38 1 1 2 

Vychovatelky 5 1 0 4 0 

 

 Všichni pedagogičtí pracovníci sledují nabídku dalšího vzdělávání, dva učitelé dále 

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

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

školním roce byla možnost školení značně omezená, důvodem byla opatření Covid-19. 

 

Studující vysokou školu:  

 Alexandra Bajgarová 

 Bc. Jana Valná 

 

Absolvovaná školení a vzdělávací akce ve školním roce 2020/21:  

- Státní maturita – komisař  

- Státní maturita – zadavatel  

- Státní maturita – zadavatel pro žáky s PUP MZ 

 

 

 

 

  

 Na všechna tato školení vyučujících byla ve šk. roce 2020/21 vynaložena částka  

3.437,- Kč. 

 

 

 

 

V Odrách dne 31. 8. 2021 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 
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h)  Údaje o aktivitách a prezentaci školy a veřejnosti 
 

1. Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti     

 28. ročník – termín: 23. – 25. března 2021 (organizace 22. – 26. 3. 2021) 

 (akce organizovaná naší školou již 27 let) 

 

Přehlídka byla zrušena z důvodu pandemie COVID-19.  

 

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

 

Z důvodu přetrvávající pandemie Covid-19 byly jazykové výjezdy zrušeny. 

 

Následující zahraniční aktivity byly v rámci vyhlášeného nouzového stavu v roce 2019/20 

zrušeny a přesunuty do školního roku 2020/21 a posléze do školního roku 2021/22. V rámci 

projektů Erasmus+ se konaly on-line setkání. 

 

říjen 2020 projekt Erasmus+ návštěva studentů v Itálii – neuskutečněno, přesunuto 

březen 2021 projekt Erasmus+ návštěva studentů v Bavorsku – přesunuto 

 

říjen 2020 projekt Erasmus+ pro zdravotnické obory – praxe 12 žáků na Slovensku 

– přesun z loňského šk. roku – neuskutečněno 

20. – 25. 6. 2021 zájezd 40 žáků do Velké Británie – přesun z loňského šk. roku – zrušeno   

 

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

Datum vystoupení Akce      

1. 9. 2020 hudební doprovod sboru Datio při celoškolní mši svaté 

březen 2021 hudební pozdrav ke svatému Josefovi, autorská skladba sbormistra 

Josefa Zajíčka, nahraná a sestavená on-line. Skladba byla 

zveřejněná na webových stránkách školy, Biskupství ostravsko-

opavském i sekce církevního školství 

16. 6.,  

17. 6. a 30. 6. 2021 

slavnostní  mše svatá s předáváním maturitních vysvědčení pro žáky 

denních a dálkových oborů, předávání výučních listů a  předávání 

vysvědčení, společný zpěv pedagogů a žáků 

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Datum vystoupení Aktivita 

Z důvodu pandemie Covid-19 se žádná plánovaná aktivita nekonala. 

 

TĚLESNÁ   VÝCHOVA   A   TANEC   

Datum Soutěž, akce 

21. – 25. 9. 2020 Sportovní kurz, Jánské Koupele –Mokřinky – žáci 3. ročníků 

1. čtvrtletí 2020/21 Plavecký výcvikový kurz, Hranice, žáci 2. ročníků – jen zčásti 

11.  – 16. 1. 2021 Lyžařský výcvikový kurz, Malá Morávka – nekonal se 
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VÝTVARNÁ   VÝCHOVA  

Datum vystoupení Aktivita 

18. – 19. 6. 2021 výlet skupiny žáků do Prahy, návštěva výtvarných výstav a galerií 

 

VĚDOMOSTNÍ  SOUTĚŽE 

Matematika  

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

piškvorky, školní kola matematické soutěže pro SOŠ „Makovice“ 

říjen 2020 školní kolo soutěže Logická olympiáda 2020 – z důvodu pandemie 

nerealizováno 

 soutěž Matematický klokan  

pořadatel soutěže – Nový Jičín – z důvodu pandemie zrušeno 

 

ČJ a Literární soutěže  

listopad 2020 olympiáda v ČJ – školní kolo, on-line forma 

září – prosinec 2020 Celostátní literární soutěž k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily 

Výsledky školního kola: 

Kategorie A – próza 
1. místo – Vendula Cibulková 

2. místo – Monika Gulánová 

3. místo – Barbora Hanusová 

 

Kategorie B – poezie 

1. místo – Soňa Rušarová 

2. místo – Terezie Pešlová 

3. místo – Michaela Mohylová 

září 2020 – únor 2021 Celostátní literární soutěž k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily  

5. ročník soutěže pro církevní školy, pořádaná naší školou 

Výsledky celostátního kola: 

Kategorie A – próza 

1. místo – Zdislava Podlešáková (Třebíč) 

2. místo – Adéla Niziolová (Ostrava) 

3. místo – Vendula Cibulková (Odry) 

 

Kategorie B – poezie 

1. místo – Soňa Rušarová (Odry) 

2. místo – Eliška Gargulová (Kutná Hora) 

3. místo – Sára Hlouchová (Třebíč) 

 

AJ, NJ  

a jazykové soutěže 

 

prosinec 2020 Školní kolo jazykové a konverzační soutěže v NJ Deutscholympiade  

- v podobě online kvízu. Ocenění žáci: 

1. Vendula Cibulková, PL4 

2. Veronika Bučková, PL3 

3. Tereza Škutová, PL3 

1. 9. 2020 – 30. 6. 2021 rodilý mluvčí v hodinách AJ 

jeden den v týdnu (John Cook) 
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2. 3. 2021 Konverzační soutěž v AJ – školní kolo (dvě kategorie) 

Soutěž proběhla ve dvou kolech, kdy žáci nejprve napsali 

poslechový test a krátký test za gramatiky a poté přistoupili 

k samotné konverzaci. Ocenění žáci: 

1. Martina Palochová, PMP2 

2. Tereza Glabasniová, PL2 

3. Pavla Rethyová, PMP3 

24. 3. 2021 Okresní kolo soutěže AJ 

3. místo v kategorii III C – Martina Palochová, PMP2 

Tato soutěž je organizována každoročně, letos však vzhledem 

k protiepidemickým opatřením proběhla on-line. Soutěžící se 

připojili přes on-line platformu Google Meet. 

únor 2021 Krajská soutěž v přednesu v německém jazyce: 

Lesewettbewerb fűr die Fachschule, Slezská Univerzita Opava, ve 

formě zaslaných vidí. Účastníci: 

Vendula Cibulková, PL4 

Tereza Škutová, PL3 

Veronika Bučková, PL3 

Umístění:  

4. místo Vendula Cibulková, 5. místo Veronika Bučková 

Soutěž pořádá Slezská univerzita v Opavě ve spolupráci s Goethe 

Institutem a DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) 

červen 2021 zájezd žáků do Vídně, Herz Jesu Kloster 

10 žáků, 1 pedagog – přesunuto do příštího školního roku 

 

Školní srovnávací 

testy,  předehrávky, … 

 

květen 2021 maturita „Nanečisto“ – AJ, ČJ, M – žáci 3. ročníků 

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

duben – červen 2021 Předehrávky v rámci předmětu Hra na hudební nástroj – z části 

ještě ve formě distanční výuky on-line, z části prezenčně 

duben – červen 2021 Ročníkové ředitelské písemky z maturitních předmětů – z důvodu 

uzavření škol se nekonaly 

  

Zdravotnická soutěž – 

obory Oš, SČ, ZA, PS 

 

září – listopad 2020 školení 1. pomoci pro žáky 9. třídy ZŠ Odry, Pohořská v rámci 

projektu IROP – z důvodu pandemie o rok odloženo 

září – listopad 2020 školení 1. pomoci pro žáky 9. třídy ZŠ Odry, Komenská v rámci 

projektu IROP – z důvodu pandemie o rok odloženo 

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

duben 2021 Zdravotnická soutěž pro žáky oborů Ošetřovatel, Sociální činnost, 

Praktická sestra, Zdravotnický asistent – z důvodu pandemie 

nerealizováno 
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květen 2021 Projekt Erasmus+, 14-ti denní praxe na Slovensku, ve 2 domovech 

seniorů ve městě Holíč, pro 12 žáků – projekt byl prodloužen do 31. 

5. 2021, mobilita nemohla být z důvodu covidových opatření 

realizována, 28. 6. 2021 byla odeslána závěrečná zpráva projektu. 

 

Ekologické aktivity  

celoročně Zapojení do programu ekologická škola MRKEV a MRKVIČKA 

celoročně Projekt Recyklohraní 

duben 2021 Den Země – úklid odpadků na území města Odry ve spolupráci 

s odborem životního prostředí MěÚ Odry – z důvodu covidových 

opatření se nekonalo. 

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

 

 

4. Duchovní obnovy, adaptační a víkendové pobyty   

Duchovní aktivity      

1. 9. 2020 zahajovací celoškolní mše svatá 

16. 9. 2020 Den církevních škol – celoškolní pouť na sv. Hostýn – zrušeno, 

proběhla mše svatá ve školní kapli, setkání pedagogů 
září 2020 – květen 2021 zahájení činnosti klubu v rámci šablon MŠMT, schůzky se 

realizovaly také on-line 

od poloviny září 2020 zahájení činnosti „Spolča“ v DM 

od 1. 10. 2020 zahájení modlitby Živého růžence 

každou středu i v době 

pandemie 

školní mše svaté – pro pedagogy, THP, žáky v DM na praktické 

výuce 

Další duchovní program byl omezený z důvodu pandemie. 

 

 

Třídní výlety 

červen 2021 třídní výlety všech tříd  - z důvodu pandemie zrušeno 

 

Celoškolní mše svaté 

1. 9. 2020 mše svatá na zahájení školního roku v kostele sv. Bartoloměje 

16. 9. 2020 Den církevních škol 

 z důvodu pandemie poutě i celoškolní mše svatá zrušeny  

12. 11. 2020 mše svatá na svátek sv. Anežky České v kostele sv. Bartoloměje – zrušeno  

18. 12. 2020 vánoční mše svatá v kostele sv. Bartoloměje – zrušeno  

16. 6. 2021 13:00 hod předávání maturitních a závěrečných vysvědčení zdravotnických 

oborů za přítomnosti otce biskupa Mons. Martina Davida, slavnostní předávání 

ocenění 8 žákyním oboru ZA4 „Za pomoc při pandemii“ v nemocnici Agel 

17. 6. 2021 13:00 hod předávání maturitních vysvědčení žákům pedagogických oborů za 

přítomnosti paní místostarostky Města Odry Mgr. Libuše Králové, předávání 

15 ocenění za činnost ve sboru Datio 

 15:00 hod předávání vysvědčení žákům dálkové formy studia za přítomnosti 

předsedy školské rady Mgr. Jiřího Vlčka 
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30. 6. 2021 závěrečná celoškolní mše svatá  

 předáváno 17 pochval ředitelky školy za aktivity ve sboru a reprezentaci 

v soutěžích, 5 ocenění za poskytnutí 1. pomoci tonoucí dívce, 33 ocenění za 

pomoc v očkovacím centru v Odrách 

 

Adaptační pobyty spojené s duchovní obnovou:  

třída datum místo pobytu třídní učitel 

PMPA1 + PL1 7. -  9. 9. 2020 Stará Ves nad Ondřejnicí Mgr. V. Konrádová 

PMP1 9. - 11. 9. 2020 Stará Ves nad Ondřejnicí Mgr. K. Pavelková 

O1 13. - 14. 9. 2020 fara Dobešov Mgr. R. Žárská 

PS1 16. - 18. 9. 2020 fara Dobešov Mgr. L. Horáková 

naplánované duchovní aktivity – zrušené z důvodu uzavření škol 

PMPA2 + PL2   Mgr. R. Gehringer 

PMP2   Mgr. P. Dubec 

PS2   Mgr. P. Fišerová 

O2   L. Molnárová, DiS. 

PMPA3 + PL3   Mgr. Z. Svrčinová 

PMP3   Mgr. J. Stratilová 

PS3 + SČ3   Mgr. P. Eliášová 

O3   Mgr. J. Harabišová 

PMPA4 + PL4   Mgr. B. Bolková 

PMP4   Mgr. M. Badejová 

ZA4 + SČ4   Bc. J. Valná 

Školní 

samospráva 

  Mgr. P. Eliášová 

Datio   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. 

 

 

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 ostatních maturitních oborech jsme zavedli konání maturit nanečisto. 

 Výsledky své práce žáci zpracovávali ve svých pracovních týmech. 

 V rámci projektových dnů se měly konat obhajoby a prezentace, ty se však ve dnech 8. 6. 

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

nekonaly. 

 Ročníkové projekty byly ukončené ve školním roce 2020/21 ve dnech 17. 9. 2020 

(formální úprava) a 18. 9. 2020 pak obhajoby a prezentace. 
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 Vybraná témata žákovských ročníkových projektů šk. roku 2019/20: 

skupina PL2 vedoucí projektu 

č. 1 5 žáků Mgr. et Mgr. Renata 

 téma: Hlavní světová náboženství Gehringer 

 praktická část v ZŠ Nový Jičín, Komenská  

skupina PL2 vedoucí projektu 

č. 2 5 žáků Mgr. Petra Eliášová 

 téma: Hořká chuť čokolády, fair traid  

 praktická část se z důvodu pandemie nemohla konat  

skupina PL2 vedoucí projektu 

č. 3 4 žáci Mgr. Silvie Večeřová 

 téma: Fóbie  

 praktická část se z důvodu pandemie nemohla konat  

 

 

 Vybraná témata žákovských ročníkových projektů šk. roku 2020/21: 

skupina PL2 vedoucí projektu 

č. 1 5 žáků Mgr. Lenka Chodurová 

 téma: Výuka AJ u dětí předškolního věku  

skupina PL2 vedoucí projektu 

č. 2 5 žáků Mgr. et Mgr. Renata 

 téma: Dekalog Gehringer 

 

 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 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 20 žáků. 

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

Ve školním roce 2020/2021 tento projekt dále pokračoval. 
 

 

7. Prezentace školy v Odrách a spolupráce s místními organizacemi 
  

Spolupráce se ZŠ Odry,  Komenská a 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.  

  Z důvodu uzavření škol se tato školení nemohla konat. 

   

Spolupráce se ZUŠ Odry: 

- pomoc žáků při organizaci květnového koncertu 2021 

 

Spolupráce s MŠ Čtyřlístek Odry: 

 - spolupráce ve formě odborných praxí žáků školy 
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Spolupráce s Domovem v Odrách a Městskou nemocnicí v Odrách: 
 - spolupráce v rámci odborných praxi žáků zdravotnických oborů 
 

Spolupráce s Charitou a Městskou nemocnicí v Odrách: 

 - asistence nemohoucím v nemocnici při pravidelných mších svatých  každou středu 

    z důvodu uzavření nemocnic v době pandemie Covid se po většinu školního roku nekonalo 

 - výroba a předání malých dárečků a přání k Vánocům a Velikonocům 

 - z důvodu pandemie se další spolupráce nekonala 

 

Spolupráce s Městským úřadem Odry: 
 - v očkovacím centru v Odrách 

 - slavnostní ocenění Města Odry pro 3 žáky za umístění v krajských kolech soutěží v AJ a NJ 

a ocenění pro 33 žáků zapojených do práce v očkovacím centru v době od 16. 2. 2021 do 15. 

5. 2021. Ocenění také pro zástupkyni zdravotnické školy Mgr. Petru Fišerovou za 

koordinaci pomoci zdravotníků a pro školníka Josefa Klézla za dokončení rekonstrukce 

školy a přínos městu. 
 

Spolupráce s Policí ČR 

  Dne 21. 5. 2021 se uskutečnila beseda na téma Drogová problematika. Přednášku připravil a 

přednesl příslušník Generálního ředitelství cel ČR, por. Mgr. Michal Žárský, komisař 

Protidrogového oddělení, odboru Pátrání. Žáci se dozvěděli nejen základní informace o 

drogách a boji proti nim, ale proběhl i praktický nácvik modelové situace, kde si žáci 

vyzkoušeli, jak reagovat v krizi (např. při nabídce drogy ze strany dealerů. 
 

 

8. Zapojení do celostátních dobročinných akcí, nadací  a ekologických 

aktivit: 
 

 Pomoc v očkovacím centru v Odrách 

 Pedagogové a žáci Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy se pod vedením 

Ing. Pavly Hostašové a Mgr. Petry Fišerové znovu zapojili do dobrovolnické pomoci.  

 Žáci pedagogických a sociálních oborů se zapojili do pomoci v očkovacím centru 

v Odrách, od 16. 2. 2021 do 15. 5. 2021 odpracovalo 33 žáků společně 981 hodin. Do pomoci se 

zapojily také vyučující školy, 7 vyučujících zdravotnických oborů a praxí pomáhalo při vlastním 

očkování a odpracovalo 481 hodin. 

 Za tuto činnost byla celá skupina pedagogů i žáků oceněna pochvalou starosty Města Odry, 

slavnostní předání se konalo dne 21. 6. 2021. Slavnostní ceremoniál byl velmi hezký a vedení 

města vyzvedlo pomoc naší školy při zdolávání pandemie. Zaznělo také, že bez pomoci žáků a 

pedagogů školy by se očkovací centrum v Odrách nemohlo otevřít a zazněla jména všech 33 

žáků a 7 kolegů, kteří se do pomoci zapojili. 
 

 Spolupráce s Nemocnicí Agel V Novém Jičíně a s Městskou nemocnicí Odry 

 V rámci pomoci v době pandemie pracovalo 8 děvčat 4. ročníku oboru Zdravotnický 

asistent v Nemocnici Agel v Novém Jičíně. Děvčata pracovala v Covidových odděleních, měla 

12-ti hodinové i noční služby a odpracovala společně 3 086 hodin.  

 Za tuto službu převzaly žákyně ocenění od otce biskupa Mons. Martina Davida při 

slavnostním předávání maturitních vysvědčení v kostele sv. Bartoloměje v Odrách dne 16. 

června 2021. 

 Další cca 2 500 hodin odpracovali žáci oboru SČ4 a O3 v Městské nemocnici v Odrách a 

v sociálních zařízeních dle svých smluv. 
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 Další tradiční dobročinné akce 

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

občanským sdružením Život dětem.  V letošním pandemickém školním roce tato aktivita 

neproběhla, ale bude pokračovat v následujícím školním roce. 
 

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

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

Lungu Solomon, celkový příspěvek žáků za školní rok 2020/21 byl 8 000,- Kč. Tím byla opět 

splněna stanovená a požadovaná částka podpory. Tato částka je dána fixně v rámci projektu a je 

použita na vzdělání. 

 

 Vánoční hvězda 

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

jednoho týdne se nám podařilo prodat 268 kusů velkých a 50 malých kytek a na účet nadace 

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

odeslali 29 600,- 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 

 Z důvodu pandemie a uzavření nemocnice se nekonalo. 

 

 Projekt Recyklohraní 

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

monitorů k recyklaci. 
 

 Projekt Den Země 

 V dubnu 2021 se projekt z důvodu pandemie nekonal. 

 

 

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 

PL3 a PL4. V rámci hodin humanitního studia byla probírána témata globálního rozvojového 

vzdělávání, byl rozpracován projekt Hořká chuť čokolády, z důvodu pandemie však nebyl 

prezentován. 

 

 

10. Propagace školy 

 

Tištěné a elektronické propagační materiály: 

- nové webové stránky, připravované 1 školní rok, spuštěné od 1. 9. 2020 

- nové logo a hlavičkový papír školy 

- nový propagační leták 

- nová 3D prezentace školy 

- příprava nového výročního almanachu ke 30. a 160. výročí školy, vydání v září 2021 

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

-  neustále aktualizované www stránky školy 
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- školní Facebook 

-  aktualizace školských portálů 

-  informační texty s fotografií v Atlasech škol v Moravskoslezském kraji 

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

nového oboru Masér ve zdravotnictví  

 

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 (dobrovolnická pomoc žáků v době pandemie): Deník Novojičínsko, 

Moravskoslezský den, Hranický týden, Katolický týdeník, časopis IN 

 

Informace v křesťanských médiích: 

rádio Proglas 

 - dobrovolnická pomoc žáků v době pandemie – říjen 2020 – květen 2021 

televize Noe 

 - zpravodajství o dobrovolnické pomoci žáků v době pandemie  

 - společná nahrávka žáků a sbormistra J. Zajíčka – „Jozífek“ jako poděkování zdravotníkům 

Katolický týdeník: 

- zpravodajství o dobrovolnické pomoci žáků v době pandemie – říjen 2020 – květen 2021 

- informace o ocenění žáků z rukou otce biskupa Mons. Martina Davida 

 - informace o dokončené rekonstrukci školy a vitrážích ve školní kapli 

 

Prezentace školy na výstavách středních škol: 

 - v době pandemie konáno on-line 

 - Třinec – Trh vzdělávání 

 - Nový Jičín – Gemma 

 - Frýdek-Místek – Trh vzdělávání 

 - Opava – Informa 

 - Karviná – Volba povolání 

 - Hranice – Prezentační výstava středních škol 

 - Ostrava – Učeň, středoškolák  

 

 

 

 

Odry, květen – červenec 2021 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová 
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Fotodokumentace 
 

Ročníkové projekty 

 
Společné foto všech 3 skupin, září 2020 

 

 

Adaptační pobyty 

 
… a nový školní kaplan  
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Adaptační pobyt třídy PMPA1 a PL1 ve Staré Vsi, září 2020 
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Sportovní kurz 3. ročníků, 21. 9. – 25. 9. 2020, Mokřinky 
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Praktické maturity – zaměření pohybová výchova, obor PMPD, 11.5.2021 
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Dobrovolnická pomoc v nemocnici Agel, studentky třídy ZA4 
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Pomoc v očkovacím centru v Odrách, 15.2. – 31.6. 2021 
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Předávání ocenění studentům třídy ZA4  za dobrovolnickou činnost v době pandemie při 

slavnostní bohoslužbě slova dne 16.6.2021 s otcem biskupem Mons. Martinem Davidem 

 

 
 

 

 
 

Společná fotografie absolventů zdravotnických a sociálních oborů (ZA, SČ a O)  

s otcem biskupem 
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Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v kostele sv. Bartoloměje dne 17.6.2021,  

účast paní místostarostky 

 

 
 

Ocenění v obřadní síni města Odry dne 21. 6. 2021 

Ocenění převzaly 3 studentky za umístění v krajských kolech v jazykových soutěžích, jedna 

studentka převzala skupinové ocenění za pomoc v očkovacím centru v Odrách. Ocenění převzala 

také Mgr. Petra Fišerová za organizaci zdravotnické pomoci v době pandemie a pan Josef Klézl 

za rekonstrukce školy. 
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Mezinárodní projekt – Erasmus+ (BRD, Itálie, ČR) – on-line setkání 

 

 
  

 

 
 

Výlet skupiny studentů - výtvarníků do Prahy o víkendu 19.-21.6.2021 
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i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
 

Ve školním roce 2020/21 se konala: 

 1) Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny: 

Termín konání: 8. 9. 2020 

Kontrolované období: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020 

Obsah kontroly: kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

  dodržování ostatních povinností plátce pojistného 

Závěr kontroly: Plátce dodržuje zákonná ustanovení a termíny. 

  Nedostatky nebyly zjištěny viz protokol o kontrole 

  S-KZ-VZP-20-02330692-T88A ze dne 10. 9. 2020. 

 

 2) Inspekční zjišťování ČŠI 

Termín inspekční činnosti: 15. 2 – 18. 2. 2021 

Předmět inspekce: zaměření na výuku v době distančního vzdělávání 

 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České byla vybrána 

pro realizaci tematické inspekční činnosti (TIČ) zaměřené na dopady mimořádných 

opatření na vzdělávání v základních a středních školách v ČR. 

Součástí TIČ byl dotazník pro ředitele školy, rozhovor s ředitelem školy, hospitace on-line 

synchronní výuky (náhled do asynchronní výuky), informační rozhovor s učitelem 

hospitované části výuky (prostřednictvím elektronické platformy nebo telefonem dle 

možností a domluvy). 

 

Inspekční tým: Ing. Hana Maľarová 

  Ing. Magda Dirgasová 

  Mgr. Adéla Kulová 

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

 

Inspektorky provedly hospitaci ve 30-ti hodinách, z toho ve 20-ti on-line. V rámci hospitovaných 

hodin provedly inspektorky pohovory se všemi hospitovanými pedagogy. 

 

Dne 18. 2. 2021 provedly také pohovor s vedením školy, kladně hodnotily školní systém 

Edookit, aktivitu žáků v hodinách, dobrou morálku a vysoké zapojení žáků do on-line 

hodin. Kladně byla hodnocená také aktivita pedagogů. 

 

 3) Školení a kontrola BOZP 

Školení BOZP probíhá vždy jednou za 2 roky.  

 

Kontrola BOZP: 22. 2. 2021 

Školení BOZP: 22. 2. 2021 

Závěr kontroly: kontrolované prostory jsou v pořádku 

  problém je na školní zahradě, havarijní stav jezírka a pergoly 

  - je řešeno 

Školení a kontrolu provedl: Ing. Jan Romaněnko 
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 4) Školení a kontrola PO 

Školení PO: 25. 8. 2021 

  školení zaměstnanců, vedoucích pracovníků a požární hlídky 

Školení probíhá vždy jednou za 2 roky.  

Školení a kontrolu všech prostor školy a DM  provedl Michal Langer 

 

 5) Školení První pomoci  

Školení probíhá vždy jednou za 3 roky, následující školení proběhne v roce 2022. 

 

 6) Testování Covid 

Po návratu pedagogů a žáků do škol probíhalo až do konce školního roku 2x týdně testování dle 

pokynů MŠMT. 

Na konci školních prázdnin předkládali zaměstnanci školy Čestné prohlášení ohledně překročení 

státních hranic ČR s ohledem na pandemii, dle MŠMT ze dne 8. 7. 2021. 

 

 7) Školení GDPR 

Školení GDPR – vazba na epidemiologickou situaci:  25. 8. 2020 

Konzultace k možnostem on-line výuky a realizování nahrávek výukových materiálů pedagogů – 

listopad 2020. 

Školení a kontrolu provedl: pověřenec GDPR Ing. Jandora 

 

 8) Cvičný poplach 

 Dne 24. 6. 2021 proběhl cvičný poplach pro domov mládeže, poplach byl vyhlášen v 17:00 

hod, ubytovaní žáci i vychovatelky se shromáždili na seřadišti v tělocvičně. Dostavili se všichni 

žáci i přítomní pedagogové. Po poplachu bylo zapsáno hlášení. 

 

 9) Vnitřní kontrolní systém školy 

a) Hospitační činnost – v I. pololetí se konalo 319 hospitací, ve II. pololetí 152 hospitací. 20 

hospitací vykonala ČŠI. Vedení školy vykonalo následující hospitace:  

 Ing. Pavla Hostašová 209 Ing. Jindra Šustková 59 

 Mgr. Petra Fišerová   25 Mgr. Ludmila Ondrová 22 

 vyučující AJ prováděli hospitace v hodinách rodilého mluvčího 57 

 vzájemné hospitace pedagogů  78 

 Vše je doloženo ve Vlastním hodnocení školy. 

b) Školní předehrávky se z důvodu výjimečného stavu a zavření škol konaly jen v omezené 

míře, probíhaly však on-line. Srovnávací ředitelské písemné práce se nekonaly. 

c) Byly zpracovány následující materiály: 

 - koncepce školního roku a její vyhodnocení 

 - vlastní hodnocení školy 

 - ŠAP a vyhodnocení 

d) Probíhaly porady dle plánu: 

 - pravidelné měsíční porady vedení – prezenční  

 - čtvrtletní pedagogické porady – prezenční  

 

  

V Odrách červen – srpen 2021                                                              

 

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. 2020. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 

A) Hlavní činnost 
 

1. Struktura zdrojů 

Hlavním zdrojem příjmů na provoz školy v roce 2020 byla provozní dotace MŠMT poskytnutá 

ve výši  31 058 789,- Kč. Doplňujícím zdrojem byly účelové dotace a rozvojové programy 

MŠMT, příjmy od žáků za ubytování v domově mládeže, které dosáhly 676 545,- Kč, školné 

dálkového studia ve výši 144 968,- Kč, příspěvky a dary ve výši 260 945,- Kč, ostatní tržby a 

výnosy ve výši 557 733,- Kč. 

 

 

2. Účelové dotace a rozvojové programy 

MŠMT: 

- Dotace MŠMT :Šablony pro SVČ“ – v roce 2020 vyčerpáno 131 978,- Kč 

- Dotace MŠMT „Šablony pro SŠ a DM“ – v roce 2020 vyčerpáno 392 508,- Kč 

 

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

 v r. 2020 vyčerpáno     8 055,- Kč 

 

- ERASMUS+ II. (záloha 501 707,36 Kč)  v r. 2019 vyčerpáno     1 800,- Kč 

 v r. 2020 vyčerpáno   59 564,- Kč  

 

3. Přijaté dary na provoz školy: 

T-Mobile Czech Republic 200 000,- Kč 

Klub přátel církevní střední školy   29 380,- Kč 

Rodiče a přátelé školy   31 565,- Kč 

 

 

B) Doplňková činnost 
 

Příjmy z doplňkové činnosti tvořilo nájemné tělocvičny, nájemné domova mládeže a pronájem 

prostoru pro automat na kávu a zisk z reklamní činnosti. V roce 2020 činily výnosy z doplňkové  

činnosti 72 950,- Kč, náklady na provozování doplňkové činnosti 14 475,-  Kč, hospodářský 

výsledek v doplňkové činnosti byl 58 475,- Kč. 
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C) Investiční akce 
 

V roce 2020 vyvrcholil akce dlouhodobé rozsáhlé rekonstrukce školy cílovou etapou 

rekonstrukce fasády a výměny zbývajících oken a dveří školy. Celou akci finančně zaštítil 

zřizovatel školy, Biskupství ostravsko-opavské.  

 

Přijaté dary na investiční činnost školy 

Biskupství ostravsko-opavské 

- na rekonstrukci školy 7 584 732,54 Kč 

 

 

VYNALOŽENÉ NÁKLADY 
 

1.Provozní náklady 

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

zdravotní pojištění zaměstnanců. 

Mzdové náklady 21 764 566,- Kč 

Zákonné sociální pojištění   5 215 281,- Kč 

Zákonné zdravotní pojištění   1 892 543,- Kč 

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

provozních nákladů činila   4 232 049,- Kč 

 

 

2. Náklady hrazené z účelových dotací 

Všechny účelově určené dotace byly použity v souladu s účelem poskytnutí a zatím ještě probíhá 

jejich čerpání, které bude ukončeno v roce 2021 a 2022.  

 

 
 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 V roce 2020 naše škola hospodařila se ziskem 137 170,84 Kč v hlavní činnosti a ziskem       

49 476,- Kč po zdanění v doplňkové činnosti. Celkový výsledek hospodaření po zdanění činil       

186 646,84 Kč. 

 

 

 

V Odrách 31. 8. 2021 

 

 

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 3. rok projektu po prodloužení z důvodu pandemie Covid-19 

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, schváleno prodloužení do 31. 5. 2021 

Druhý pobyt v zahraničí nemohl být uskutečněn ani v prodlouženém termínu. 

Závěrečná zpráva podána NA dne 28. 6. 2021, konzultace, úpravy a finalizace 15. 7. 2021. 

 

 

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

 probíhající 2. rok projektu + žádost o prodloužení z důvodu pandemie Covid-19 

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 

Podání žádosti o prodloužení projektu z důvodu pandemie Covid-19, schváleno dne 9. 10. 2020. 

Prodloužení projektu: do 31. 8. 2022 

 

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 

  popsáno ve výroční zprávě za rok 2019/20  

2. a 3. mobilita: 

1. pobyt v zahraničí: říjen 2020 v Itálii – nerealizováno z důvodu pandemie Covid-19 

2. pobyt v zahraničí: březen 2021 v Německu – nerealizováno z důvodu pandemie 

Covid-19 

Účastníci: nabídka všem žákům maturitních oborů, 

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

1. náhradní termín pobytu v Itálii je již předjednán na 17. 10. – 23. 10. 2021 

2. náhradní termín pobytu v Německu je naplánován na březen 2022 

Zúčastněné školy: Gewerbliche Schule Bad Mergentheim, Německo 

  ITIS Leonardo Da Vinci, Borgomanero, Itálie 

 

 

3. IROP 

 Projekt je ukončený, probíhá realizace spolupráce škol – se ZŠ v Odrách 

 

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

2019/20. 

Ve školním roce 2020/21 se spolupráce se ZŠ nerealizovala z důvodu pandemie Covid-19.. 

 

 

4. 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 – splněno  

  2.VI/4  f) DVPP – kariérové poradenství – splněno  

  2.VI/7  Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých 

               škol/školských zařízení – postupně realizováno  

  2.VI/13  Klub pro účastníky SVČ – postupně realizováno 

  2.VI/14  Projektový den v SVČ – postupně realizováno  

  2.VI/15  Projektový den mimo SVČ – dosud nerealizováno 

z důvodu pandemie Covid-19 
Realizace projektu: 2 školy roky – 2019/20 a 2020/21 

Rozpočet projektu  

 – výše dotace: 512 038,- Kč 

1. monitorovací zpráva: 30. 4. 2020 

2. monitorovací zpráva: 20. 12. 2020 

 

Podána žádost o prodloužení projektu z důvodu pandemie Covid-19. 

Nový termín ukončení projektu je 31. ledna 2022 

 

 

5. OP VVV – Šablony II 2019 - 2021 (pro školu a domov mládeže) 

část pro střední školu: 

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 – splněno  

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

   - splněno  

  2.III/9  Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ  

   - postupně realizováno (chybí 1 šablona) 

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

   - postupně realizováno  

   (v době pandemie nebyla možná on-line forma) 
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  2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

   - postupně realizováno (chybí dokončení 1 kroužku) 

  2.III/21 Projektový den ve škole – splněno  

  2.III/22  Projektový den mimo školu – dosud nesplněno 

 

Realizace projektu: 2 školy roky – 2019/20 a 2020/21 – prodlouženo do 31. 1. 2022 

Rozpočet projektu – výše dotace: 1 156 248,- Kč 

 

část pro 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 DM při SPdgŠ a SZŠ svaté Anežky České 

Zvolené šablony: 2.VIII/1  školní asistent 

   - dosud nesplněno (před dokončením) 

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

  2.VIII/14 Projektový den v DM 

   - z důvodu pandemie Covid-19 dosud nesplněno 

Realizace projektu: 2 školy roky – 2019/20 a 2020/21 – prodlouženo do 31. 1. 2022 

Rozpočet projektu – výše dotace: 224 376,- Kč 

 

Rozpočet projektu celkem 

 - výše dotace: 1 380 624,- Kč 

1. monitorovací zpráva: 30. 4. 2020 

2. monitorovací zpráva: 20. 12. 2020  

 

Podána žádost o prodloužení projektu z důvodu pandemie Covid-19. 

Nový termín ukončení projektu je 31. ledna 2022 

 

 

6. 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  

- 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 ve školním roce 2020/21 nepokračovaly a nedošlo 

ke splnění podmínek pro udělení medailí a ocenění. Projekt bude pokračovat v následujícím 

školním roce. 
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Fotodokumentace: 

 

 
On-line jednání 8. 4. 2021 

 

 

 

 

 

 

Odry, srpen 2021 

 

 

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

     celoživotního učení 

 

 

Ve školním roce 2020/21 jsme realizovali zkrácenou tříletou dálkovou formu vzdělávání v oboru 

Předškolní a mimoškolní pedagogika. První ročník PMPD1 dokončilo 30 žáků, druhý ročník 

PMPD2 dokončilo 27 žáků a třetí ročník PMPD3 dokončilo 23 žáků. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Odrách dne 30. 9. 2021                                                              

 

 

 

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 
 

Bylo realizováno dle projektové dokumentace firmy ABC Olomouc, která byla předána škole 

dne 12. 12. 2019. 

 

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 

 

Dodatky ke SOD: 

č. 1: 24. 6. 2020 

Cena díla: 6 856 682,- Kč 

 

č. 2: 20. 10. 2020 

Cena díla: 7 364 545,- Kč 

 

Ukončení díla: 25. 11. 2020 

Zápis o předání a převzetí díla: 23. 11. 2020 

Odstraněnka soupisu vad a nedodělků:  

  30. 4. 2021 

 

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 
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kontrola na stavbě, dle potřeby, maximálně 2x měsíčně 

 

Finanční zdroje: Biskupství ostravsko-opavské 

  SPdgŠ a SZŠ sv. AČ – umělecké prvky 

  (vitráže, kříže, zvonička, rosety, základní deska) 

dále uvedeno v ekonomické části výroční zprávy 

 

 

2. Příprava rekonstrukce školní zahrady 

 

Popis akce: dřevěné prvky školní zahrady (palisády opěrných zídek, palisády 

jezírka, pergola) jsou v havarijním stavu. Palisády jezírka jsou uhnilé, 

pergola se zřítili v lednu 2021 pod náporem sněhu; 

 

Kontroly na místě: 22. 2. 2021 kontrola technika BOZP, provedení zápisu 

  30. 4. 2021 kontrola technického zástupce BOO 

  květen, červen 2021 přípravná jednání s firmou Winro, příprava 

rozpočtu 

  19. 7. 2021 jednání s další stavební firmou, Stavby Rožnov, příprava 

kontrolního – konkurenčního rozpočtu; 

 

Písemná žádost o finanční pomoc zřizovatele školy:  

   15. 7. 2021 

Předpokládaná cena díla:  1 500 000,- Kč 

Předpokládaná doba realizace: podzim 2021/jaro 2022 

 

 

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 

 
říjen 2020 
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říjen 2020 

 

 
vitráž ve školní kapli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odry, červenec – srpen 2021    Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová 
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n)  Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
       
 
 Škola spolupracovala ve školním roce 2020/21 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. 

 

 Díky pandemii nemoci Covid-19 byl školní rok 2020/21 mimořádný. Kvůli vyhlášení 

nouzového stavu nemohla být svolána ani pravidelná pracovní schůzka členů rady rodičů KPŠ. 

  

 Klub přátel školy přispěl ve školním roce 2020/21 na tyto aktivity a odměny žákům: 

- taneční kurz 

- studentské diáře 

- jízdné žáků, kteří pomáhali v očkovacím centru 

- na profesní odznaky absolventů oboru zdravotnický asistent 

- odměny absolventům školy při vydávání závěrečných vysvědčení 

 

 

 

V Odrách 3. 9 2021 

 

 

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 2020/21 

 

8) Výsledky vzdělávání za II. pololetí šk. roku 2020/21 

 

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

 

10)  Vyhodnocení předehrávek za šk. rok 2020/21 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 11 

fotodokumentace a výběr zpráv z tisku a prezentace školy na veřejnosti 


