
ZOder do Říma a zpět
Školní pěvecký sbor
DATIO za Střední pedago-
gické školy a Střední
zdravotnické školy svaté
Anežky České v Odrách
přijal pozvání pana velvy-
slance ČR ve Vatikánu
a vypravil se na týdenní
cestu do Říma a Vatikánu.

Č
estné pozvání bylo od po-
čátku vázáno na oslavy
svátku českého světce, sva-

tého Václava, pozvání obsahovalo
čestné pozvání na hudební do-
provázení slavnostní mše svaté
přímo v bazilice sv. Petra ve Vati-
kánu. Sbor byl na cestách od úte-
rý 25. září do pondělí 1. října, ve
čtvrtek 27. září měl koncert v ba-
zilice sv. Marcellina a Pietra,
v pátek potom doprovázel mši
svatou přímo v bazilice svatého
Petra ve Vatikánu.
Z velvyslanectví přišla velmi

krásná reakce: „Dívky zpívaly
úžasně a skvěle reprezentovaly
vaši školu i celou Českou republi-

ku. Obdiv patří i dalším hudební-
kům. Bylo opravdu nádherné,
když jejich české písně rozezněly
baziliku sv. Petra,“ napsala nám
Zuzana Válková, zástupkyně vel-
vyslance, Primo segretario, Am-
basciata della Rep. Ceca presso la
Santa Sede.

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
Hezké dojmy si z cest odnesly
i naše studentky: „Na zájezd jsem
semoc těšila, především na zpěv
a na antické památky, které jsem
vždy obdivovala a přála jsem si je
spatřit naživo. Toto přání semi
splnilo a jsem za to organizáto-
rům velmi vděčná. Během zdán-
livě krátké doby jsmemohli vidět
mnoho různých památek a
všechny byly úžasné,“ popsala
Irena Labajová.

„Na konci září jsme se s naším
sborem a učiteli zúčastnili nád-
herného zájezdu do Říma. Měli
jsme koncert v krásné bazilice
sv. Marcellina a Pietra, do které se
přišlo podívat spoustu lidí. Také
jsme si zazpívali ve Vatikánu
v bazilice svatého Petra namši,
což pro nás byla neskutečně veli-
ká pocta,“ řekly Anna Zálešáková
a Klára Tarabová.
Na svých cestách sbor navštívil

nejen Řím a Vatikán, ale také As-
sisi a Orvieto. Sbor zpíval pod ve-
dením sbormistra Josefa Zajíčka,
pod jehož vedením vminulých
letech koncertoval například
v Rakousku a v Estonsku. S orga-
nizací turistické části tohoto hu-
debního a poutního zájezdu nám
pomáhala křesťanská CKMiklas
tour z Prostějova.

Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:
 Pedagogické lyceum (denní forma)
 Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní a dálková forma)
 Sociální činnost (denní a dálková forma)
 Praktická sestra (denní forma)

Tříletý studijní obor zakončený záverečnými zkouškami s výučním listem:
 Ošetřovatel (denní a dálková forma)

Další vzdělávání:
  Pomaturitní specializační kurzy pro obory Předškolní a mimoškolní 

pedagogika a Sociální vychovatelství
  Rekvalifi kační kurzy Chůva pro dětské koutky a Chůva pro děti

do zahájení povinné školní docházky

Součástí školy je domov mládeže a středisko volného času.

V příštím školním roce 2019/2020
nabízíme tyto studijní obory:

Srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 8. 11. 2018 a 10. 1. 2019 od 10 do 17 hod.

zahájení v 10 hodin asi hodinovým programem:
předvedení zkráceného průběhu přijímacího řízení,

zkoušky zdatností z HV, rétoriky a TV,
ukázky činnosti pěveckého sboru a dramatického kroužku

Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola

svaté Anežky České
1. máje 249/37, 724 35 Odry e-mail: info@cssodry.cz
tel.: 557 730 129 www.cssodry.cz


