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POUŤ NA DEN CÍRKEVNÍHO 

ŠKOLSTVÍ 

Římskokatolická církev si již tradičně 16. září připomíná Den církevního školství. 

• Slaví se na svátek sv. Ludmily, babičky sv. Václava, chronologicky první české 

svaté. Poutníci z naší školy - 180 studentů a pedagogů - vyrazili pěšky v pátek 

15.září v 8 hodin od školy na 12 km vzdálené poutní místo Panna Maria ve Skále, 

kde školní kaplan P. Michal Jadavan sloužil mši svatou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DALŠÍ UKONČENÁ STAVEBNÍ ETAPA 

Na konci září končí letošní prázdninová stavba "Sanace školní budovy", jednalo 

se o dokončení sanančních prací, tyto práce naši starou školní budovu provází 

postupně již několik let a dospěly k závěru, v letních měsících probíhala poslední 

zásadní oprava vlhkosti zdiva za využití kombinace sanačních metod - odkopání 

základů celé budovy a provedení nové izolace, oprava kanalizací a odbodnění 

zpevněných ploch, odstranění omítek ve třídách a kabinetech v suterénu a přízemí 

a provedení sanačních úprav, chemické injektáže (na fotografii WC chlapci) i 

elektro-osmotického vysoušení. Tyto práce po svém dokončení zůstavájí skryté, 

jejich výsledný efekt však budeme cítit dlouho. Za technickou i finanční pomoc 

děkujeme zřizovateli naší školy. 

 

 

 

 

 

 



ZÁŘIJOVÉ ADAPTAČNÍ POBYTY 

PRVNÍCH ROČNÍKŮ 

Ve dnech 11. – 15. 9. 2017 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí probíhaly ve Středisku 

diecézní mládeže adaptační kurzy duchovní obnovy prvních ročníků 

pedagogických oborů. Proběhly různé aktivity zaměřené na stmelení kolektivu, 

poznání sebe sama a seznámení se s třídní učitelkou. Počasí nám sice nepřálo, ale 

déšť nikomu nevadil. O dobrou náladu se postaralo i opékání špekáčků a studenty 

oblíbené noční hry. Slzy dojetí byly viděny při slavnostním přijetí do řad 

středoškoláků, které proběhlo v noci v místním kostele. K dobrému výsledku 

adaptačního kurzu přispěla zpěvná nálada a nekončící energie otce Michala.  

 

 

 

 

 

 

 



SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ |  

Ve dnech 18. 9. – 22. 9. 2017 se v Jánských koupelích – Mokřinkách uskutečnil 

sportovně-turistický kurz. Kurzu se účastnily třídy PMP3 a PL3, které doplnili 

studenti z vyšších ročníků. Žáci absolvovali cyklistické a turistické výlety. 

Odpolední program vzhledem k nepřízni počasí vyplnili indoorové aktivity. 

Všichni žáci zvládli kurz úspěšně. Heslo kurzu: Zážitek nemusí být příjemný, 

hlavně že je silný. 

 

STUDENTSKÉ VOLBY 

3. října proběhly na SPdgŠ a ZSŠ sv. Anežky České Studentské volby 2017. Účast 

byla hojná, celkem se zúčastnilo 151 studentů ze všech našich oborů. Strany, které 

měly největší počet hlasů na naší škole, jsou KDU-ČSL s 29 hlasy, ČESKÁ 

PIRÁTSKÁ STRANA 23 hlasů a STRANA ZELENÝCH s 16 hlasy. Tyto výsledky 

poputují do Prahy, kde budou zařazeny do hromadné statistiky, která ukáže 

pohled studentů na dění v politice. Děkujeme studentům za zodpovědnou volbu a 

účast v letošních Studentských volbách. 

 



MEZINÁRODNÍ PROGRAM VÉVODY Z 

EDINBURGU 

Naše škola se přihlásila do Mezinárodního programu vévody z Edinburgu. Je to 

prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který je propojuje v osobním rozvoji 

a získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci. Během více než 

padesáti let jeho trvání jim úspěšně prošlo přes 8 milionů mladých lidí ze 140 

zemí světa. 

 



KONCERT ŠKOLNÍ KAPELY CRAZY 

DAISY 

V pátek 13. října se školní kapela Crazy Daisy rozjela do Nového Jičína, do klubu 

Galerka, kde se od 20:00 hodin konal koncert dvou kapel, vystoupila Kapela 

Čenislav Horda a oderští studenti pod vedením Mgr. Davida Cindlera. Naše 

kapela si zahrála asi 7 písní a potěšila své posluchače a příznivce, kteří se již těší 

na další koncerty i slibované nové CD, které by mělo být hotovo v předvánočním 

čase. 

 



NOČNÍ BDĚNÍ V DUCHU TAIZÉ  

Poslední říjnový den roku 2017 proběhlo v naší školní kapli již tradiční noční 

bdění, tentokrát ovšem v duchu modlitby komunity Taizé – Taizé je malá 

francouzská vesnička, celosvětově ovšem proslulá svým klášterem, který je trvale 

domovem asi stovky mužů a přechodně tisícům mladých lidí z celého světa. 

Modlitby komunity Taizé jsou typické svým pokojem a hloubkou, do které člověka 

vedou. Ačkoli Odry a Taizé dělí 1332 km a 12 hodin jízdy autem, přesto jsme 

všichni, kteří jsme se nočního bdění zúčastnili, nebyli od Taizé daleko, modlitba 

totiž činí i z dalekých lidí lidi blízké, a tak pokojný a hluboký Duch Taizé vanul 

ten večer i naší školou a jsem si jistý, že vane i nadále. P. Michal František 

Jadavan školní kaplan 

 

ÚSPĚŠNÁ SPORTOVNÍ 

REPREZENTACE ŠKOLY  

Naše děvčata obsadila v okresním finále basketbalu trojic výborné 4. místo. 

Gratulujeme a děkujeme našim basketbalistkám Tereze Strempkové a Vendule 

Cibulkové z PL1 a Gabriele Kučerové z PL2 za reprezentaci školy. 

 



HODINA   ANGLIČTINY - YES 

Naše hodina angličtiny se vzhledem k datu kdy se konala, bylo to 31.10., nesla v 

duchu Halloweenu. Jako třída PL2 jsme se domluvili, že si uděláme 

Halloweenskou hodinu angličtiny. Vytvořili jsme dvojice a rozdali si úkoly. Jedna 

dvojice měla na starosti hru, druhá pracovní list a třetí písničku. Paní učitelka si 

sedla do lavice a my jsme se starali o hodinu sami. Řekli jsme si, že se nějak 

strašidelně namalujeme, ale po zhlédnutí našich individuí v zrcadle jsme uznali, 

že to nebude zase takový problém. Vše bylo krásně připraveno a nebyla by to paní 

učitelka, aby si pro nás také něco nepřichystala. Všem zúčastněným nestvůrám 

děkujeme. A jaká byla ve třídě atmosféra? No, uznejte sami  Mirka Urbánková, 

PL2  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cssodry.cz/detailaktualita.aspx?IDAktualita=418


PEDAGOGICKÁ POEMA MOST 2017, 

TŘI KATEGORIE, TŘI OCENĚNÍ 

Báječná atmosféra panovala dne 8. - 11. 11. 2017 v Mostě. Proběhla zde jubilejní, 

50. celostátní přehlídka studentů středních pedagogických a vyšších odborných 

škol zvaná PEDAGOGICKÁ POEMA.Studenti na ní vystupují ve třech 

kategoriích. Za každou pedagogickou školu se mohl zúčastnit jen jeden žák v 

jednotlivé kategorii. Naši SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České reprezentovaly tři 

studentky Monika Juříčková za improvizaci, Anna Sulovská za přednes a za 

hlasité čtení Adéla Ohnheiserová a přivezly krásná ocenění ze všech kategorií - 

dvě stříbrná pásma a to za přednes a hlasité čtení a jedno pásmo zlaté za 

improvizaci. GRATULUJEME. 

Letos se konal již 50. jubilejní ročník. Organizátoři se zhostili tohoto nelehkého 

úkolu ve velkém stylu. Od začátku měli jak pro studenty, tak pro jejich 

doprovázející pedagogy připravený opravdu nabitý program. Péče o studenty i 

pedagogy byla více než skvělá, organizačně naprosto  

      Každý den byly pro studenty připraveny workshopy s lektory, kteří byli 

odborníci ve svém oboru a postupně připravovali studenty na závěrečné 

vystoupení. Rovněž pedagogové nepřišli zkrátka, i pro ně byly připraveny 

rozmanité a inspirující semináře. Nechyběly také doprovodné programy jako 

např. prohlídka mosteckého Přesunutého kostela, návštěva Městského divadla  

Most, čtení v tramvaji či komponovaný večer poezie.  

Přehlídka vyvrcholila v pátek 10. 11. výstupy studentů v jednotlivých kategoriích 

v mosteckém divadle ROZMANITOSTÍ. Naše studentky byly velice šikovné a 

hlavně úspěšné, neboť si ze 428 kilometrů vzdáleného Mostu přivezly krásná 

ocenění ze všech kategorií - dvě stříbrná pásma a to za přednes a hlasité čtení a 

jedno pásmo zlaté za improvizaci, což považujeme za velký úspěch a motivaci k 

dalším ročníkům této prestižní celostátní přehlídky.  

Adéla Ohnheiserová a Alexandra Bajgarová  

 



PLAVECKÝ KURZ 

Studenti prvních ročníků se loučí s plaveckým kurzem. Ten se koná v období 

prvního čtvrtletí každého školního roku v krásné plovárně v Hranicích a přináší 

mnoho sportovních, ale i přátelských zážitků. Za úspěšné vedení kurzu děkujeme 

našim vyučujícím TV. 

 

 

ROČNÍKOVÉ PROJEKTY 2017 

Ve druhém pololetí druhého ročníku a v prvním pololetí třetího ročníku 

zpracovávají studenti 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. Výsledky své 

roční práce studenti obhajovali a prezentovali ve svých pracovních týmech v 

rámci projektových dnů, které se konaly 20. a 21.11. 2017 (formální úprava) a 4. 

– 5. 12.2017 (obhajoby a veřejné prezentace). 

 



VÁNOČNÍ HVĚZDA 2017 

Naše škola se v letošním roce opět zapojila do prodejní akce „Vánoční hvězda“, 

kterou pořádá nezisková organizace Šance. Výtěžek z prodeje této krásné květiny 

bude věnován Hemato-onkologickému oddělení Dětské kliniky FN a LF UP 

Olomouc. Děkujeme všem, kteří touto formou pomáhají. 

 

 

SRDÍČKOVÉ DNY  

Ve dnech 7. - 8. září a 1.- 2. prosince se naše škola zapojila do charitativní akce 

„Srdíčkové dny“ občanského sdružení Život dětem. Sbírka je určena na pomoc 

dětem se závažným onemocněním. Aktivně se do sbírky zapojilo deset studentů 

druhých ročníků oborů sociální činnost, předškolní a mimoškolní pedagogiky. 

Velké díky patří občanům Oder za jejich štědré příspěvky. V září bylo vybráno 

5398 Kč, v prosinci bylo vybráno 7 457,-Kč Kč. Děkujeme. 

 

 



KONCERT SBORU DATIO VE VÍDNI | 

Náš školní sbor Datio se v počtu 57 členů chystá na třídenní zájezd do Vídně, kde 

ve středu 20. prosince bude mít společně se sborem Ondrášek vánoční koncert v 

krásném gotickém kostele Maria am Gestade v samém centru Vídně. Oba sbory 

spojuje osobnost našeho pana dirigenta Josefa Zajíčka. Panu dirigentovi i všem 

členům této velké cesty, kterých je společně 112, přejeme krásné zážitky v adventní 

Vídni a úspěšný koncert. Všem našim studentům a zaměstnancům i návštěvníkům 

našich stránek přejeme krásný a požehnaný adventní čas. 

 

 



KONCERT PRO OTCE BISKUPA  

Ve čtvrtek, 4. ledna, prožíval sbor Datio krásné okamžiky při koncertě k 

narozenínám otce biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze. Koncert se 

konal v kostele svatého Václava v Ostravě, naše děvčata zpívala pod vedením 

pana sbormistra Josefa Zajíčka. Bylo nám velkou ctí, že jsme dostali toto čestné 

pozvání a mohli svým zpěvem i slovem našemu otci biskupovi popřát. 

 

 

REPREZENTAČNÍ PLES ŠKOLY 

OBDRŽEL OBČANSKÝ PRŮKAZ | 

Letošní maturitní ples školy se uskutečnil již po patnácté. Velký dík všem 

studentům i zaměstnancům školy, kteří se podíleli na organizaci, a také všem 

spokojeným účastníkům plesu. 

 



ŠKOLNÍ KAPELA CRAZY DAISY 

VYDALA NOVÉ CD 

Kdo ještě nemá nové CD školní kapely CRAZY DAISY pod vedením p.uč. Davida 

Cindlera, má možnost si ho zakoupit u hospodářky školy. Neváhejte a 

poslechněte si 30 minut písní v podání našich skvělých muzikantů. 

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 2018  

Ve dnech 7. – 12. 1. 2018 se konal tradiční lyžařský kurz pro první ročníky v 

Jeseníkách. Kurz probíhal ve Ski areálu Kopřivná, zúčastnilo se ho 60 studentů. 

Studenti si mohli vyzkoušet sjezdové lyžování i snowbord, připraveny byly také 

běžkařské výlety. A nechyběla dobrá nálada. 

 



PROJEKT EDISON 

I ve škole se dá cestovat. SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České měla návštěvu a to v 

podobě osmi studentů ze všech koutů světa. V rámci mezinárodního projektu 

Edison zde přijeli za jediným účelem a to seznámit nás se svou zemí, kulturou, 

zvyky a také si s námi procvičit anglický jazyk. 

 Prostřednictvím svých prezentací nás zavedli do Jordánska, Číny, Gruzie, 

Turecka, Indonésie, Brazílie, Ruska a Ukrajiny. Vše začalo v pondělí 29. 2. 2017, 

kdy návštěvníky vřele přivítala koncertem školní kapela Crazy Daisy, a poté jsme 

my, studenti, usedli do lavic a procestovali svět. Cizinci byli velmi nadšení z 

Domova mládeže: „Když  jsem dorazila na váš internát, byla jsem opravdu 

ohromena,“ prozradila dívenka z Číny.  Překvapením pro ně byla i naše škola, ve 

všech reakcích, které s námi sdíleli, nechyběla anglická slovíčka pro vyjádření 

spokojenosti a krásy. Se zahraničními studenty jsme si všichni užili spoustu 

zábavy, a tak nám bylo líto, když jsme se s nimi slavnostně 1. 2.  2017 rozloučili. 

Paní ředitelka Pavla Hostašová a paní učitelka Lenka Chodurová odjíždějícím 

studentům oficiálně poděkovaly, stejně tak mile jak je na začátku přivítaly, my jim 

zazpívali, dali dárky a vyfotili se s nimi, protože nám všem přirostli k srdci.  

David Popelka 

 

 



ZEMŘEL NÁŠ ŠKOLNÍ KAPLAN 

P.MICHAL FRANTIŠEK JADAVAN | 

V den svátku Uvedení Páně do chrámu - 2. 2. 2018 - byl do náruče milosrdného 

Otce povolán P. Michal Jadavan. Zemřel obklopen láskou a péčí Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského v Ostravě-Pustkovci. Otec Michal se narodil 1. 8. 

1982 v Ostravě. 19. 6. 2010 přijal v Ostravě-Pustkovci jáhenské svěcení a rok 

poté byl 25. 6. 2011 v ostravské katedrále vysvěcen na kněze. Jako kněz působil 

na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a poté ve farnosti 

Odry. Byl také vyučujícím na Biskupském gymnáziu v Ostravě a dlouholetým 

kaplanem na Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky 

České v Odrách. Zemřel v den, kdy se v bohoslužbě slova při mši svaté čtou 

Simeonova slova: "Nyní můžeš Pane propustit svého služebníka v pokoji." R.I.P. 

 

 

ÚSPĚCH NĚMČINÁŘŮ 

Wer wird Lese-Superstar 2018? Dvě naše studentky 3. ročníku pedagogického 

lycea se 8. února 2018 zúčastnily recitační soutěže v německém jazyce, která 

proběhla na půdě Slezské univerzity v Opavě. V konkurenci dalších odborných 

škol získala děvčata krásné umístění. Adéla Kleslová se stala vítězkou soutěže a 

Daniela Kyselá obsadila třetí místo. Blahopřejeme! 

 



MENTÁLNÍ MAPA V ANGLICKÉM JAZYCE 

Na konci února proběhlo vyhodnocení soutěže „Mentální mapa v anglickém 

jazyce“, kterou naše škola uspořádala pro všechny střední pedagogické školy v 

České republice. 

 

CINDERELLA- ANGLICKÉ 

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 

Ve středu 14. 3. 2018 odehráli studentky a studenti ze Střední pedagogické a 

Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách dvě anglická představení 

pro děti ze ZŠ Komenská a ZŠ Pohořská. V rámci Střediska volného času se 

studenti v kroužku „Angličtina hrou“ seznamují s metodikou výuky angličtiny v 

předškolním a mladším školním věku. Získané dovednosti předvedli studenti právě 

při tvorbě představení „O Popelce“, které sehráli v anglickém jazyce 

 



PREZENTACE ARMÁDY ČR V RÁMCI 

PROJEKTU POKOS 

15.března 2018 navštívil naši školu tým vojáků zabezpečující přípravu k obraně 

státu u Krajského vojenského velitelství Ostrava. Obsahem prezentací byly 

informace o současných bezpečnostních hrozbách, krizových situacích, současné 

armádě, informace o zahraničních operacích a možnosti účasti škol v branně 

vědomostních soutěžích pořádaných na teritoriu kraje. 

 Zájem o informace z armádního prostředí projevili, jak žáci, tak pedagogický 

sbor, který je nosným pilířem v této oblasti a současným partnerem armády ve 

smyslu předávaní výše uvedených informací žákům na škole. 

Náplní prezentace na škole bylo také seznámení žáků s výstrojí armády, 

prostředky individuální ochrany jednotlivce nebo poskytnutí první pomoci. 

Úspěch sklidil také střelecký trenažér, kde žáci zjistili, jaké to je, vystřelit si po 

zátěži například po 20 klicích. 

 

 

 



VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DĚL 

V rámci jubilejní přehlídky připravujeme řadu doprovodných programů, srdečně 

Vás zveme na 2 výstavy. Jedna bude připravena v Dělnickém domě v Odrách a 

bude to výstava hybohledů pana Pavla Macka. Srdečně na ni zveme přehlídkové 

hosty a také děti z oderských základních škol. Druhá výstava se bude konat v 

kostele svatého Bartoloměje a je to výstava Služebník Boží od Jindřicha Štreita. 

Na vernisáži v pátek 6.4. v 10:00 promluví pan doktor Max Kašparů. Na přehlídce 

se pak budete moci setkat na besedě s dalším milým hostem, panem profesorem 

Petrem Piťhou. 

 

 

https://www.cssodry.cz/galerie/aktuality/vystava_hybohledu.pdf


JUBILEJNÍ 25. PŘEHLÍDKA- 

PODĚKOVÁNÍ A GRATULACE  

Děkujeme všem našim pedagogům i nepedagogům a studentům za organizační 

pomoc při jubilejní Celostátní přehlídce církevních škol v zájmové umělecké 

činnosti. Děkujeme za všechna umělecká vystoupení našich studentů – tanečníků, 

recitátorů, hudebníků a moderátorů a srdečně blahopřejeme k získání čestných 

uznání poroty v kategorii recitační Ondřeji Heryánovi a hudební skupině True 

Colours a k udělení 2 výjimečných zlatých pásem pro sbor DATIO a pro hudební 

seskupení Via Cantantinum Revival. 

 

Děkujeme všem hostujícím školám na 25 jubilejní Celostátní přehlídce církevních 

škol v zájmové umělecké činnosti za jejich účast na přehlídce a krásná vystoupení. 

Přijeli jste k nám ze 23 škol, připravili jste 95 vystoupení, získali jste 12 cen 

diváka, 25 čestných uznání poroty a 12 vystoupení se umístilo v kategorii zlatého 

pásma a bylo odměněno také dárkovým poukazem na víkendový pobyt v 

Břevnovském klášteře a v klášteře Kapucínů v Praze, v Křesťanském DM sv. 

Ludmily v Praze a v Církevním DM Petrinum v Brně. Všem oceněným 

blahopřejeme a dárcům děkujeme. 



LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O CENU FILIPA 

VENCLÍKA 

Dne 21. 3. 2018 se naše 4 žákyně zúčastnily vyhlášení výsledků Literární soutěže 

o cenu Filipa Venclíka, kterou pořádá Hotelová škola Radlická z Prahy a Nadační 

fond Filipa Venclíka. Filip Venclík se ve svých 19 letech zastal kolemjdoucího v 

pražském metru, kterého obtěžoval opilý člověk. Sám Filip byl těžce zraněn do 

hlavy. Zemřel o den později, psal se rok 1993. Na jeho počest později vznikla 

právě tato soutěž. Tématem letošního ročníku bylo Přátelství, to je někdy víc než 

láska. Celkem se zůčastnilo z naší školy 9 prací v třech kategoriích. Samotné 

vyhlášení proběhlo v kině Lucerna. Vítězné práce přečetly významné herecké 

osobností divadelní scény např. Ladislav Frej, Taťána Fischerová. Z devíti našich 

prací byla oceněna esej Anny Zálešákové ze třídy PMP3. Získala zvláštní ocenění. 

Gratulujeme. 

 

 



JARNÍ KONCERT SBORU DATIO  

Dívčí pěvecký sbor Datio, který působí při Střední pedagogické škole a Střední 

zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách, zve na jarní koncert do kostela sv. 

Václava v Ostravě. Představení se uskuteční ve středu 25. dubna od 18.00 hodin. 

Vstup na koncert je volný. Pro své diváky jej v přímém přenosu vysílá televize 

Noe. Společně se sboristkami z Datia, které řídí sbormistr Josef Zajíček, vystoupí 

také další interpreti, kteří zpěvačky doprovodili na jejich narozeninovém koncertu 

letos v lednu. Na klavír zahraje Jana Bezděková, na hoboj Alena Jestřebská, na 

varhany Vojtěch Trubač a na kytary Ludmila Červenková a Kateřina 

Kawuloková. Sbor Datio byl na letošní přehlídce zájmové umělecké činnosti 

církevních škol v Odrách oceněn porotou výjimečným umístěním ve Zlatém 

pásmu. 

 



NOVÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT  

Naše škola uspěla se žádostí o přidělení evropského grantu pro projekt 

ERASMUS+. V rámci tohoto projektu budeme moci vyslat naše studenty 

zdravotnických oborů na pracovní stáže na Slovensku. Projekt bude trvat 

následující dva školní roky a zapojit do něj se bude moci 24 studentů. Máme 

velikou radost a těšíme se na realizaci a věříme, že projekt bude pro naše stutenty 

zajímavou a obohacující zkušeností. 

 

NEJLEPŠÍ ANGLICKÁ BÁSEŇ 

Letošní čtvrtý ročník celoškolní soutěže ve tvorbě anglicky psané poezie opět 

potvrdil, že se mezi našimi studenty vyskytují nadaní jedinci, kteří si poradí s haiku 

i volným veršem, s radou Popelce i slavnou řečí amerického bojovníka za lidská 

práva Martina Luthera Kinga, jr. Soutěž probíhala od září do dubna a její 

výsledky jste si mohli průběžně "vychutnat" na našem webu. Přikládáme "Editor´s 

Choice", neboli výběr redaktora soutěže. Nejlepší anglickou báseň v letošním 

školním roce vytvořila Adéla Elblová ze třídy PL2.  

CHARITATIVNÍ PROJEKT 

Z iniciativy naší školní samosprávy vzešel nápad o prodeji již nečtených knih 

našich spolužáků. Utržené peníze jsme poté měli v úmyslu poslat na studenty 

odhlasovanou organizaci. A tak jsme tedy sehnali dostatek knih, prodávali je 

takřka za hubičku a celkem vydělali 1963 Kč. Tyto peníze poputují do neziskové 

organizace Zdravotní klaun, která roznáší radost v nemocnících a domovech pro 

seniory. 

 



VE ŠKOLE SE NEJEN UČÍ 

Dobré školní klima se dá zprostředkovat pomocí mnoha projektů, ve kterých 

spolužáci spojí své síly a usilují o jeden společný cíl. My, studenti SPdgŠ a SZŠ 

svaté Anežky České, jsme si stanovili hned dva cíle zároveň a výsledek je nadmíru 

uspokojivý. V lednu naše škola byla požádána belgickým domovem pro seniory, 

zda bychom chtěli pomoci a společnými silami nasbírat deset tisíc čajových lístků, 

za které by se mohl pořídit elektrický vozíček pro nějakou babičku nebo dědečka 

z Belgie. S radostí jsme do toho šli. Lístečky se nosily ve velkém. Každý začal pít 

denně čaj, abychom požadovaného čísla dosáhli co nejrychleji. Hádejte, kolik se 

ochotné paní ve školní vrátnici napočítaly? Dvaceti pěti tisíc! To je na dva a půl 

vozíčku. O projektu se tedy dá říct, že byl více než úspěšně splněn. 

 

1. MÍSTO V KRAJSKÉ SOUTĚŽI 

Dne 8.6. 2018 se několik studentek naší školy zúčastnilo "Anglického slavíka" - 

tradiční akce pořádané gymnáziem Hello z Ostravy. Jedná se o krajské kolo 

soutěže ve zpěvu anglických písní pro střední školy a vyšší gymnázia, které 

probíhá pod záštitou Moravskoslezského kraje. Školní band ve složení Andrea 

Bezoušková (PMP1), Adéla Schlesingerová (PMPA2), Lucie Kupčíková (PMPA2) 

a Tereza Fojtíková (PMP4) skončil na 3. místě v kategorii Kapely s interpretací 

písně Ironic od Alanis Morissette. Velký úspěch zaznamenala Adéla 

Schlesingerová v kategorii Jednotlivci, a to mezi 17 soutěžícími obhájila prvenství 

z minulého roku a okouzlila interpretací písně A Million Dreams z filmu Největší 

showman. 

 



VÝLET DO PRAHY 

ve dnech 22. – 24. června 2018 se uskutečnil výlet do Prahy, na který jelo celkem 

6 studentů naší školy, jejichž vystoupení na celostátní přehlídce bylo oceněné 

Zlatým pásmem. Ubytováni jsme byli na Křesťanském domově mládeže u sv. 

Ludmily nedaleko Václavského náměstí. A za tento sponzorský da, který byl 

součástí ocenění, moc děkujeme. Během výletu jsme navštívili Muzeum hudebních 

nástrojů, řadu památek v centru města, divadelní představení „Dámský krejčí“ a 

nedělní mši v krásném kostele sv. Ludmily. Výlet se setkal s velkým ohlasem nejen 

u studentů, ale i u učitelů. Kam jsme přišli, tam jsme zpívali a hráli. Večerní 

společné povídání pak stmelilo kolektiv a vztah student-učitel dostal nový 

„muzikantský“ rozměr. 

 

 

 

 



ŠKOLNÍ VÝLET TŘÍDY ZA1/SČ1 DO 

PRAHY 

Ve dnech 26.-27.června se uskutečnil výlet 1.ročníku oborů Zdravotnický asistent 

a Sociální činnost do Prahy. Ubytováni jsme byli v klášteře dominikánů v blízkosti 

Staroměstského náměstí. Kromě památek v historickém centru Prahy jsme 

navštívili Nemocnici Milosrdných sester sv.Karla Boromejského , která se 

nachází v malebných zahradách pod Petřínem v blízkosti Pražského hradu. Je 

proto výjimečná nejen svoji polohou, ale především historickou vazbou 

nemocnice a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která 

určuje duchovní rozměr a osobitější přístup v péči o nemocné. V současnosti je 

jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí v České republice. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

PRÁZDNINOVÝ POZDRAV 

Krásné a pohodové prázdniny všem studentům, zaměstnacům  školy !!! 

 

 



 

 


