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PRÁZDNINOVÝ SEMINÁŘ 

Ve dnech 13.- 17. 8. 2012 proběhl intenzivní pětidenní úvodní seminář Svědectví pamětníků 

ve výuce pro 21. století pod záštitou USC Shoah Foundation - Institutu pro vizuální historii a 

vzdělávání. Jde o expertní mezinárodní vzdělávací program pro učitele v Evropě. 

 Program již byl zahájen červencovým seminářem na Středoevropské Univerzitě v Budapešti. 

V Praze se sešlo v  Centru vizuální historie Malach na MFF UK 14 pedagogů z celé České 

republiky. Semináři dále prošli vybraní ukrajinští učitelé a také ještě projdou polští učitelé. 

Účastníci v rámci programu vytvořili acut e; vlastní vzdělávací projekty a aktivity založené na 

svědectvích pamětníků, které v budoucím školním roce použijí při práci se studenty. O 

výsledky a zkušenosti se poté podělí s kolegy, nejen na následných seminářích 

organizovaných Institutem. Stanou se součástí globální sítě pedagogů využívajících 

digitálních a vizuálních médií ke zlepšení antidiskriminačního vzdělávání. 

Z naší školy se tohoto mezinárodního setkání zúčastnila Mgr. Monika Badejová, 

organizátorka seminářů a setkání s pamětníky na naší škole. 

 

 

ADAPTAČNÍ KURZY 

V posledním srpnovém týdnu probíhají dva adaptační kurzy pro naše nováčky z prvních 

ročníků, od pondělí 27.8.do středy 29.8. prožijí na faře ve Spálově první společné dny 

studentky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Od středy 29.8. do pátku 31.8. se setkají budoucí studentky a studenti oborů Sociální činnost a 

Ošetřovatel. Přejeme všem účastníkům krásné zážitky dobrý start v nové škole. Krásný školní 

rok přejeme všem našim studentkám a studentům, které společné pobytové kurzy čekají i v 

letošním školním roce, v průběhu podzimu. 

 

MALÁ RADOSTNÁ ZPRÁVA O POČTU 

STUDENTŮ 
 

Na konci školního roku ze školy odešlo 58 absolventů. Do prvních ročníků nastoupilo ke 

3.9.2012 nových 102 studentek a studentů, z toho  71 do denního studia a 31 do dálkového 

studia. Všem našim novým studentkám a studentům i těm služebně starším přejeme krásný 

školní rok provázený Božím požehnáním, všem našim příznivcům děkujeme za podporu a 

důvěru. 

                                                              Pavla Hostašová, ředitelka školy, SPdgŠ a SZŠ sv.A.Č. 

 



 

 

ADAPTAČNÍ POBYTY  SPÁLOV 

Tradičně na konci srpna připravují vyučující seznamovací pobyty pro nové studenty. 

V letošním školním roce do naší školy nastoupilo 71 nových studentek a studentů. Ve dnech 

27. – 31. 8. 2012 se na faře ve Spálově konaly adaptační pobyty spojené s duchovní obnovou, 

kterých se většina z nich ve dvou cyklech zúčastnila. Pobytů se účastnily první ročníky oborů 

- Sociální činnost, Předškolní a mimoškolní pedagogika a Ošetřovatel. Cílem adaptačních 

pobytů je sžití se s novým kolektivem spolužáků, poznání vyučujících a poznání sebe sama a 

svých schopností i seznámení se s duchovním rozměrem naší školy.  Adaptační pobyt byl 

bohatý na aktivity – od kurzu efektivního učení, sportovních aktivit, divadelní improvizace, 

výtvarných prací, až po každodenní ztišení, modlitby a poznávání vnitřních hodnot sebe sama. 

Nedílnou součástí adaptačních pobytů je výlet na poutní místo v blízkosti Spálova – Maria 

Stein (Panna Maria ve Skále) a večerní mše svatá ve farním kostele ve Spálově.  

A jaké jsou dojmy a postřehy žáků z adaptačních pobytů? 

Zkusila jsem něco nového, učitelé a celý dozor se o nás pěkně staral… 

Bylo to zajímavé, zúčastnili se všichni a byla zábava… 

Zajímavé bylo téma s učením, další také s talířem a tak - celkově vše. I ty různé dotazníky… 

Byla to nádhera, užili jsme si a seznámili jsme se s novými lidmi… 

Myslím si, že cenu to má velkou seznámit se ještě před školou. A za to Vám děkuji… 

Byla jsem poprvé na mši… 

 

Závěrem je třeba popřát  našim „prvňáčkům“ dobrý start a hodně sil pro zvládnutí studijních 

cílů a kantorům a zaměstnancům naší školy hodně sil a Božího požehnání. 

P. Zdenko Vavro a Mgr. Ludmila Ondrová, vedoucí APDO 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, Odry 

 

CELOŠKOLNÍ POUŤ 

Dne 14. září jsme se vydali na tradiční pouť na začátku školního roku, tentokrát na Velehrad. 

K poutnímu místu ráno vyrazilo z Oder 5 autobusů, touto poutí jsme oslavili svátek 

církevních škol a jeho patronku svatou Ludmilu a také jsme zahájili rok  slovanských 

věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a připomněli si 1 150. výročí jejich příchodu. 

 

 

 



 

 

ÚSPĚŠNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 

V uplynulém školním roce naši školu opustilo 57 absolventů. U státní maturitní zkoušky byli 

pouze 4 z nich neúspěšní. 3 z nich uspěli v podzimním termínu 3.- 5. září 2012, pouze 1 

žákyně bude zkoušku opakovat. Na tuto zkoušku se může připravovat u nás ve škole v 

kroužku matematiky ve středisku volného času, současně jsme jí umožnili zůstat ve škole a 

nastoupit do předposledního ročníku učebního oboru Ošetřovatel. Má tak možnost získat 

nejen maturitní vysvědčení při opravné zkoušce v jarním termínu, ale i výuční list v blízkém 

studijním oboru. Jsme moc rádi, že školní rok 2011/12 tak pro všechny naše absolventy 

skončil dobře a všem našim absolventům přejeme dobré uplatnění v dalším studiu i v životě. 

 

 

VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ SBORU 

O víkendu 21. - 23.9. prožívala děvčata ze sboru Datio společné dny naplněné zpěvem na faře 

ve Spálově. Soustředění bylo zakončeno mší svatou a malým koncertem ve spálovském 

kostele. 

 

 

ADAPTAČNÍ POBYTY 

V průběhu podzimních měsíců září, října a listopadu se postupně konají dvoudenní pobyty 

všech třídních kolektivů na přátelské faře ve Spálově. Pobyty se konají ve dvou dnech, 

většinou ve čtvrtek a v pátek. Všem studentům přejeme krásné společné zážitky. 

Pobyty jednotlivých tříd se konají v následujících termínech: 1. ročníky: PMP1 (27. - 29.8.), 

SČ1 a O1 (29.8.-31.8.). 2. ročníky: PP2 (6.9. -7. 9.), PL2(29.9.-21.9.), O2 (11.10. - 12.10.), 

SČ2 (15.11. . 16.11.). 3. ročníky: SČ3 (27.9. -28.9.), PL3 (18.10. - 19.10.), PP3 (1.11. -2.11.), 

O3 (8.11.-9.11.). 4. ročníky: PP4 (4.10.-5.10.), PL4 (8.11.-9.11.), SČ4 (29.-30.11.) 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

PŘEDNÁŠKA "ŽIVOT V ZÁVISLOSTI" 

Ve čtvrtek 20. září se ve škole konala přednáška o drogové závislosti, pozvání k přednášce 

přijal pan Roman Povala a všichni studenti prvních ročníků. 

Ve své přednášce Roman hovořil ze své zkušenosti a nehovořil jen o závislosti na drogách, 

ale o životě vůbec, o jeho kráse a hodnotě, o svobodě. V tomto kontextu se pak ničivá 

závislost ukáže teprve taková, jaká skutečně je.  

Po přednášce ji studentky krátce hodnotily: 

Moc se mi to líbilo. Drogy ani nic jiného brát nechci a ani jsem to nezkoušela a ani nebudu, je 

lepší mít rodinu a pravé přátele než fetovat, drogovat… 

Bylo to velice zajímavé a vtipné. 

Uvědomila jsem si, jak moc je důležité zdraví a také praví kamarádi. 

Uvědomila jsem si, že drogy dokáží člověka hodně změnit. Kvůli drogám, jen aby je dostal, je 

závislý člověk schopen ublížit komukoliv. 

Drogy jsou omylem našeho světa. 

Uvědomila jsem si, že rodiče se k nám chovají kolikrát až hnusně a nespravedlivě jen proto, 

že se o nás bojí a nechtějí nás ztratit. 

Tato přednáška se mi velmi líbila. Uvědomila jsem si, že i normální člověk může upadnout do 

tak velkého problému. 

Romanovi děkujeme za jeho návštěvu u nás a všem nám přejeme krásný život ve svobodě 

 



 

 

SPORTOVNÍ KURZ 16. - 21.9.2012 

Jako každý rok vyrazilo v neděli 16. září 48 studentů a 5 kantorů na kolech směr Jánské 

Koupele, kde jsme měli strávit týdenní sportovní kurz plný krásných sportovních zážitků. 

Ubytováni jsme byli v Ústřední hasičské škole, kam jsme se vraceli z každodenních vyjížděk 

na kolech. Během týdne si studenti vyzkoušeli sílu, obratnost a vytrvalost na skalách na 

Kružberku a na vodě v autokempu Podhradí. Navštívili jsme hřebčín v Klokočově, kde jsme 

si prohlédli stáje a zájemci se mohli svést na koních. Na závěr sportovního kurzu jsme si 

vyjeli do Hradce nad Moravicí, kde jsme navštívili místní zámek. Týden nám rychle utekl a 

na zážitky nám zbyly jen vzpomínky a mnoho krásných fotografií. 

 

 

 

 

 



 

 

EXKURZE DO JADERNÉ 

ELEKTRÁRNY DUKOVANY 

16. října navštívilo 19 studentů se 2 vyučujícími informační středisko Jaderné elektrárny 

Dukovany, kde se seznámili s provozem naší první jaderné elektrárny. Část studentů využije 

poznatky v projektu Jaderná fyzika. Před exkurzí měli možnost navštívit nedalekou  Národní 

přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step, kde díky hadcovému podloží dosahují známé 

rostliny trpasličího vzrůstu - odborně nanismus rostlin. 

 

SBÍRKA POUŽITÉHO TEXTILU A 

OBUVI 

V týdnu 8. -12. října se na naší škole uskutečnila sbírka použitého textilu a obuvi. Žáci školy 

nosili po celý týden sbíraný materiál, který by např. v případě obuvi skončil bez využití na 

skládce. Společnost RE-CO CZECH, která se zabývá sběrem a recyklací  použitého textilu 

a  obuvi, zajistila jeho odvoz.  Vybrané kusy poputují do zemí třetího světa, část bude 

ekologicky recyklována. Sbírka se u žáků setkala s velkým zájmem, pomohla tak vytvářet 

ekomyšlení mladé generace. 

 



 

 

SETKÁNÍ V BRÉMÁCH 

7. - 11. října se v německém městě Syke, nedaleko Brém, sešli koordinátoři z ČR, Německa, 

Litvy a Portugalska, v kontaktu byli také kolegové z Finska a Polska a zahájili přípravy 

společného multilaterárního projektu Comenius. 

Za naší školu se účastnila Mgr. Anna Tylichová, děkujeme a těšíme se. 

 

KONCERT ŠKOLNÍ KAPELY 

V pátek 12. října se v oderském hudebním klubu Village Sound uskutečnil koncert, na kterém 

vedle výborné jazzové formace Re:Call vystoupilo i hudební těleso Donatio a Band, jehož 

členové jsou různými způsoby spjati s naší školou a vystupují pod vedením Mgr. Davida 

Cindlera. Příjemné přísálí DD Odry se zcela zaplnilo, takže bylo nutné přinášet další stoly a 

židle, což provozovateli klubu p. Romanu Olšinovi, podle jeho vlastních slov, činilo velkou 

radost.   

Donatiu patřila první půle večera. Kapela doplněná o hosty - pianistu Františka Panáčka a 

saxofonistku Marcelu Kučovou – vystoupila převážně se skladbami z repertoáru Zuzany 

Navarové a skupiny Nerez. Reakce publika byly opravdu srdečné, takže se muzikantům hrálo 

velice dobře. Děkujeme, že jsme si v takto příjemném prostředí měli možnost zahrát . 

 

EVROPSKÝ PROJEKT "OBČAN  A 

DEMOKRACIE" 

Na pozvání naší partnerské školy, Katolické pedagogické školy sv. Cyrila a Metoda z Košic, 

se 8 studentek mohlo zapojit do mezinárodního projektu a setkat se v týdnu 14. - 19. října na 

Zemplinské Šíravě se studenty ze Slovenské republiky, Rumunska a Turecka. 

Jednalo se o projekt „Občan a demokracie“ probíhající za pomoci organizace Carpe Diem. 

Projekt probíhal na Zemplínske Šíravě, což je jen několik kilometrů od slovensko-

ukrajinských hranic. Cesta vlakem byla dlouhá, ale dorazily jsme živé a zdravé. Náplň 

projektu se odvíjela podle již zmíněného názvu - součástí byly energizéry, aktivity na 

probuzení, přednášky na téma Demokracie v Evropě, Evropská unie, Rasismus a 

diskriminace. Tyto přednášky byly prokládány praktickými úkoly a aktivitami, které 

prohloubily znalost a procvičily nově nabyté poznatky. Projektu se účastnilo hned několik 

národností a studentů, například Rumunsko, Turecko, Slovenská republika a Česká republika. 

Každý večer probíhaly mezinárodní kulturní večery, které byly jednak oživením, kulturní 

vložkou, ale i příležitostí, jak poznat kulturu, historii, tanec a pokrmy jiných evropských zemí. 

Průběh projektu se studentkám velmi líbil, Kristýna Vojtíšková řekla: "Tento projekt se mi 

velmi líbil, měla jsem možnost poznat spoustu nových zajímavých lidí. Získala jsem mnoho 



 

 

nových zkušeností, které mě obohatily." Kristýna Pustějovská zase projekt okomentovala 

slovy: " Vyzkoušela jsem cizí tradiční jídla a tance, dělali jsme mnoho zajímavých aktivit. 

Nejvíce se mi líbily mezinárodní večery. Jsem tak ráda, že jsem se mohla projektu zúčastnit. 

Děkuji za tuto zkušenost." Nezbývá nic než poděkovat organizátorům Carpe Diem a naší 

partnerské škole z Košic. Těšíme se na příště! Mgr. Lenka Ďulíková 

 

 

 

SPOLUPRÁCE SE SPECIÁLNÍ MŠ A ZŠ 

MOTÝLEK KOPŘIVNICE 

Speciální MŠ a ZŠ Motýlek připravuje akademii na téma Vesmír a požádala naši školu o 

spolupráci. Děvčata tanečního kroužku a dívky ze 3. roč. PL s radostí pozvání přijaly a pustily 

se do nacvičování dvou tanečních vystoupení s názvy „Raketou na Mars“ a „Noční obloha“. 

Oba tance nacvičují s předškolními dětmi s autismem. Děti v rámci nacvičování zavítaly i do 

naší školy a během podzimních prázdnin 24. a 25. 10. probíhalo nacvičování v Kopřivnici. 

Dívky i děti si na sebe postupně zvykli a nezbývá než jim držet palce na jejich společném 

vystoupení 10. 11. 2012 v kulturním domě v Kopřivnici. 



 

 

KOLAUDACE NÁDVOŘÍ 

V pátek 2.11. proběhla kolaudace 1. části nového vstupního nádvoří, kde byla opravena 

přístupová cesta a kamenné opěrné zdi. Za sponzorské dary kameniva děkujeme lomu Eurovia 

Jakubčovice, s.r.o., za pomoc děkujeme zřizovateli školy BOO, městu Odry a stálému 

sponzoru školy JUDr. Adamu Rakovskému. Vstupní nádvoří v pátek ráno slavnostně 

požehnal školní kaplan o. Zdenko Vavro a vyslovil krásnou úvahu o cestě vedoucí ke 

vzdělání, k ostatním lidem, k dobrým skutkům a Bohu a dodal tak úřední kolaudaci slavnostní 

a duchovní rozměr.  Přejeme všem našim studentům i kolegům, aby po této cestě kráčeli rádi. 

Byla to již  již 13. kolaudace od roku 2005, od této doby  škola stále prochází postupnými 

rekonstrukcemi. Tentokrát bylo kolaudováno vstupní nádvoří školy, a akce se zúčastnil také 

školní kaplan Mgr. Zdenko Vavro, který nádvoří požehnal a celé kolaudaci pak vtiskl 

slavnostní ráz a připravil přítomným úředníkům nevšední zážitek. Rekonstrukce nádvoří školy 

probíhá ve dvou etapách a nádvoří prochází zásadní úpravou. První etapa byla realizována 

v letošním létě a podzimu, prováděla ji firma Stavby Baller, s.r.o., poděkování rádi i touto 

cestou posíláme také stavebnímu dozoru z BOO, panu  Ing. Pavlovi Reiskému a všem 

sponzorům. Podstatným dílem na obnovu školy znovu přispěl také zřizovatel školy Biskupství 

ostravsko-opavské, za neustálou pomoc a podporu moc děkujeme. K realizaci venkovních 

úprav pomohlo také město Odry, za sponzorský dar kamene děkujeme Lomu Eurovia 

Jakubčovice, s.r.o. Na nádvoří vedle nového dláždění a kamenných opěrných zdí vzniklo také 

malé půlkruhové auditorium, které bude sloužit k odpočinku a relaxaci našich studentů i 

návštěvníků. Ve druhé etapě stavby pak na auditorium zrcadlově naváže oválné pokračování 

tohoto architektonického záměru i ve druhé části  nádvoří a opěrná kamenná zídka bude 

doplněna o další zajímavý prvek – do její hlavní linie bude zasazena dominanta tohoto 

prostoru – zvonička. Zbývá tedy jen dále pracovat a doufat, že se také druhá část nádvoří 

podaří dokončit a že dílo přinese radost svým uživatelům.  

Ing. Pavla Hostašová 

 

PROJEKT KROKUS 

Žáci naší školy se zapojili do projektu KROKUS, který realizuje irská organizace Holocaust 

Education Trust Ireland( HETI) ve spolupráci s oddělením pro vzdělávání a kulturu 

Židovského muzea v Praze. HETI škole poskytla cibulky žlutých krokusů,  které účastníci 

projektu zasadili jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, 

jenž zemřely během holocaustu. V současné době je do projektu zapojeno 40 000 studentů z 

Irska a Evropy.  50 cibulek krokusů zasadilo 17 studentů třídy PMP2 pod odborným 

dohledem vedoucí květinářského kroužku Ludmily Vlčkové, učitele biologie Mgr.Tomáše 

Krále a vyučující výtvarné výchovy  Mgr.Zuzany Nevřivové. Již se těšíme na rozkvetlé 

krokusy! 



 

 

 

FESTIVAL MOTÝLEK 

Společné nacvičování "vesmírných tanců" našich studentek a dětí z MŠ Motýlek mělo úspěch 

na sobotním vystoupení 10.11. v Kopřivnici. Děkujeme našim studentkám za krásnou 

aktivitua dětem přejeme mnoho podobných hezkých akcí a stále dostatek hodných a 

ochotných lidí. 

 

 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

V rámci projektu Příběhy bezpráví ve spolupráci s Člověkem v tísni proběhl dne 8.11.2012 na 

naší škole odpolední program, který se týkal období komunismu. Prvopočátkem programu 

bylo zhlédnutí dokumentu „Nikomu jsem neublížil“ a poté následná beseda s pamětníkem - 

panem Josefem Breitenbacherem. O organizaci tohoto programu se postaraly Mgr.A. 

Najsrová, Mgr. Z. Turková, setkání bylo velmi příjemné a vzbudilo u studentů velký zájem. 

Našemu hostu děkujeme za čas, který nám věnoval a který jsme s ním mohli strávit a za 

vzácné setkání. 



 

 

ARÉNKA, FESTIVAL DĚTSKÉ 

DIVADELNÍ TVORBY 

Arénka je nesoutěžní přehlídkou dětských divadelních souborů ZŠ, ZUŠ a ZŠ praktických a 

speciálních. Tato přehlídka vznikla před šestnácti lety v Ostravě a byla jednou z významných 

kulturních událostí podzimu. Proto si velmi vážíme toho, že organizátoři oslovili naši školu k 

uspořádání doprovodného programu pro více než sedmdesát dětských účastníků této 

přehlídky. Děkujeme šesti studentům třetího ročníku Předškolní a mimoškolní pedagogiky, 

kteří se 9. 11. 2012 tohoto úkolu zhostili. 

 

 

 



 

 

BESEDA V KNIHOVNĚ 

Stejně jako tomu bylo v minulém školním roce, i letos si žáci naší školy, na pozvání městské 

knihovny, připravili pro základní školy v Odrách besedy. Na své si mohou přijít nejen čtenáři, 

ale i děti, které se s písmeny teprve seznamují. 

 Témata školního roku 2012/2013 jsou: 

1. - 2. třída  

 I s písmeny si můžeme hrát – Květa Pacovská – ilustrace v dětské knize a její přínos pro 

rozvoj čtenářské gramotnosti. 

 Pranostiky a pořekadla  

 Současná poezie pro děti a mládež – poutavá poezie nejúspěšnějších autorů na přelomu 

století.  

 Zima v ilustracích Josefa Lady – práce s obrázkovými knihami; vyprávění příběhů. 

3. – 4. třída 

 Bohové a mýtičtí hrdinové. 

 Dobrodružství v literatuře. 

 Pověsti české. 

5. třída  

 Milý deníčku – deníky jako literární žánr (práce s deníky dětí v období druhé světové 

války) 

 Svět science fiction (svět pokroku a vědy vs. morální témata v literatuře). 

 

 



 

 

 

PEDAGOGICKÁ POEMA 

Ve dnech 19. – 22. 11. 2012 se vybraní žáci oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a 

Pedagogické lyceum naší školy zúčastnili celostátní přehlídky přednesu, čtení a 

improvizovaného vyprávění Pedagogická poema, v tomto roce věnované dětem předškolního 

věku a studentům středních škol. Hostitelem tohoto již 45. ročníku se stalo Gymnáziu Jana 

Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově. Příležitost k setkání a nabití nových 

zkušeností získalo šedesát žáků z dvaceti pedagogických škol České republiky. Děkujeme 

organizátorům, že i my jsme mohli být součástí tohoto přátelského setkáni. 

 



 

 

ADVENTNÍ VÍDEŇ 

V pátek 7. prosince se uskutečnila tradiční návštěva adventní Vídně, císařská Vídeň - 

nádherně nasvícené paláce bulváru " Ring", císařské rezidence Hofburg i Schönnbrunn, 

adventní výzdoba a trhy, vůně punče a pražených mandlí a krásná zimní  nálada si všechny 

opět  podmanila. 

SETKÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÝCH 

IMPROVIZÁTORŮ 

Dne 14.-16.12. 2012 se Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky 

České stane místem setkání středoškolských improvizátorů. Hostujícím týmem je 

improvizační skupina O.SL.I. (Odry SLušně Improvizují). Setkají se tak týmy z Prahy, 

Olomouce a Oder. Jejich setkání završí celovečerní zápas v divadelní improvizaci, který se 

uskuteční v prostorách ZUŠ Odry. 

SPORTOVNÍ NOVINKY 

Ve čtvrtek 29. 11. 2012 se v Bartošovicích na místním zámku uskutečnila schůzka předsedů 

školních sportovních klubů ze základních a středních škol. 

Na programu byla volba předsedy, příslušných komisí, hodnocení výsledků a reprezentace 

studentů z našeho okresuv rámci republiky a celosvětové soutěže v jednotlivých sportovních 

odvětvích. Posledním bodem bylo hodnocení škol, které se zapojují do organizace 

sportovních soutěží. V tomto bodě obsadila naše škola 3. místo a bylo nám vysloveno 

poděkování za organizaci okresních florbalových soutěží chlapců a dívek středních škol a za 

organizaci okresního finále středních škol ve stolním tenise ve školním roce 2011/12. 

V pátek 30.11.2012 jsme pod hlavičkou naší školy jsme pořádali okrskové kolo skupiny A ve 

florbalu chlapců. Turnaje se zúčastnilo celkem pět středních škol. Utkání byla hrána v 

městské sportovní hale v Odrách. Turnaj se hrál systémem každý s každým pod dohledem 

zkušených rozhodčích p. Mužíka a p. Bordovského. Zápasy byly hrány v rámci fair play, 

měly dramatický průběh a o konečném pořadí rozhodovaly zkušenosti a štěstí. Družstvo 

chlapců naší školy obsadilo v konečném hodnocení sice až poslední místo, ale doufám, že 

výsledky jednotlivých utkání dodají studentům potřebné sebevědomí do dalších utkání. 

 

Ve čtvrtek 6.12.2012 se v Novém Jičíně ve sportovní hale ABC uskutečnilo Okresní finále 

středních škol v odbíjené dívek a chlapců. Turnaje se zúčastnilo celkem 5 dívčích a 3 

chlapecké družstva ze středních škol. Hrací systém byl v jednotlivých kategoriích každý s 

každým. V konečném hodnocení obsadilo družstvo děvčat naší školy 5. místo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘIPRAVOVANÁ KNIHA  

Pan profesor PhDr. Petr Piťha připravuje výpravnou knihu „Ohlédnutí za rokem svaté 

Anežky“, do této knihy bylo vybráno také 10 výtvarných prací (Sycení nemocných, Anežčin 

růženec, Pomoc české zemi, Kyvadlo víry, naděje a lásky, Anežka a církev, Cesta spasení, 

Cesta za lepším světlem, Zlatá brána, Naděje umírá poslední a Nekonečno svaté Anežky), 

které vznikaly pod vedením paní učitelky výtvarné výchovy Mgr. Zuzany Nevřivové  a 4 

literární práce (Cesta I, Cesta II, Obyčejný příběh, Anežce České) studentek a studentů naší 

školy. Vybrané literární práce byly oceněné již dříve, v roce 2011, také v rámci celostátní 

literární soutěže věnované svaté Anežce České.  Blahopřejeme našim studentům i vyučujícím 

k takovému úspěchu a těšíme se na novou knihu pana profesora.  

 

 

SRDÍČKOVÝ DEN 

 
 Ve dnech 3. a 4. prosince 2012 mohli občané města Oder potkávat na ulicích svého města 

dvojice studentů Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České. 

S bílou taškou potištěnou logy mediálních a jiných sponzorů akce nabízely k prodeji 

magnetky s motivy zvířátek a přívěšky na klíče. Probíhal další ze Srdíčkových dnů, které 

pořádalo sdružení Život dětem. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc těžce handicapovaným 



 

 

dětem, které jsou trvale odkázány na domácí péči svých rodičů (na zakoupení různých 

rehabilitačních a zdravotních pomůcek, invalidních vozíků), a na podporu vzdělávání. Našim 

studentům se podařilo vybrat částku 15 100 Kč. Děkujeme jim i občanům Oder za poskytnuté 

finanční dary.           A. Tylichová 

VÁNOČNÍ DÁREK 

Před vánočními svátky vychází dvě nové dětské knihy naší paní kolegyně Mgr. Lenky 

Rožnovské. Přejeme všem čtenářům těchto knížek i našich stránek krásné, radostné a 

požehnané Vánoce. 

 

 



 

 

VYSTOUPENÍ SBORU DATIO | 

Školní sbor DATIO pod vedením pana sbormistra Josefa Zajíčka prožíval náročný konec i 

začátek kalendářního roku. V prosinci absolvoval dva krásné adventní koncerty v kostele 

svatého Bartoloměje, výchovný koncert pro oderské základní školy a večerní slavnostní 

koncert pro veřejnost. V lednu prožil své první vystoupení na dnu otevřených dveří. 

Děkujeme za krásné zážitky a všem členům sboru přejeme  mnoho pěkných společných chvil 

a písní, úspěchů v soutěžích a hodně nadšených posluchačů. 

10. ŠKOLNÍ PLES 

V pátek 18. ledna srdečně zveme studenty, absolventy a přátele školy na 10. školní ples, který 

se koná v Dělnickém domě v Odrách od 19:00 hodin. Za krásné dary do plesové tomboly 

děkujeme všem štědrým dárcům a věrným sponzorům školy. 

 

EXKURZE DO TEREZÍNA 

Dne 11. až 12. 1. 2013 proběhla exkurze do Terezína a Litoměřic. 11. 1. 2013 si studenti 

mohli projít město Terezín a malou pevnost za doprovodu průvodců. S programem byl i 

spojen workshop Školákem za protektorátu. Studenti byli překvapeni z původního poslání 

pevnostního města Terezína a později šokováni z podmínek, které v tomto místě, nastaly za 

dob zřízení židovského ghetta.  Velmi silnými zážitky byly pro ně návštěvy krematoria a malé 

pevnosti. 12. 1. 2013 probíhal program v Litoměřicích. Skupina se zaměřila na prohlídku 

Katedrály sv. Štěpána a návštěvu Galerie výtvarného umění s tématem Art Brut 



 

 

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE | 

Již tradičně jsme v prosinci na naší škole zorganizovali soutěž v anglickém jazyce pro nejlepší 

studenty. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. V první kategorii soutěžili studenti 1. a 2. 

ročníků, ve druhé kategorii pak studenti 3. a 4. ročníků. Nejprve se studenti „zapotili“ u 

didaktického a poslechového testu, poté předvedli své znalosti a dovednosti při popisu a 

porovnání obrázků. Nakonec ukázali své komunikační dovednosti na vylosované téma v 

různých situacích. 

Nejlepší student v každé kategorii se zúčastnil regionálního kola, pořádaného Střední 

zdravotnickou školou v Opavě dne 19. 12. 2012. Naši školu tentokrát zastupovaly Marie 

Mikolášová  (PMP2) a Veronika Ryšánková (PL3), které zvítězily ve svých kategoriích ve 

školním kole. Studentky předvedly v regionálním kole dobré výkony, za což jim patří dík. 

L. Chodurová 

VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO KROUŽKU | 

Plesová sezóna je v plném proudu a proto jsme neváhali a přijali pozvání na školní ples 

SPdgŠ a SZŠ sv.A.České v Odrách a na obecní ples v Šenově u Nového Jičína,  kde 

vystupoval náš taneční kroužek pod vedením p. učitelky Pavelkové. Děvčata vystoupila se 

scénickým tancem pod názvem „Světelný tanec“, který byl zaměřen na světelné efekty a 

pohrávání si se světlem. Každý si v něm mohl najít vlastní představu. Vystoupení sklidilo na 

obou plesech velký potlesk. 

 



 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ | 

Jako každý rok, tak i letos se vydalo 59 studentů a 7 kantorů do Jeseníků, kde v horském 

hotelu Brans měli strávit lyžařský kurz. Během týdenního pobytu získávali a osvojovali si 

poznatky sjezdového a běžeckého lyžování na nedalekém svahu Kopřivná a v okolí 

lyžařského centra Praděd. Ve volných chvílích měli metodické přednášky o historii, 

sjezdovém a běžeckém lyžování a snowboardingu.  Ve středu jsme se rozdělili do skupin, 

které navštívili aqua centrum v Bruntále nebo pamětihodnosti v Karlové Studánce. Týden 

rychle utekl a na lyžařský kurz nám zůstaly jen vzpomínky a fotografie. Nejlepší studentky 

nás budou reprezentovat na krajských závodech v lyžování, které se konají 23. 1. 2013 ve 

Vrbně pod Pradědem. 

2. A 3. MÍSTO NA LYŽAŘSKÝCH 

ZÁVODECH 

Ve středu 23. 1. 2013 se nejlepší studentky naší školy v alpském lyžování vydaly do Vrbna 

pod Pradědem, kde místní sportovní gymnázium pořádalo krajské závody v lyžování. 

Soutěžilo se za velmi mrazivého počasí v běžeckém a sjezdovém lyžování a snowboardingu. 

Studentky naší školy se zúčastnily soutěží v obřím slalomu, který se uskutečnil na místní 

sjezdovce. V soutěži jednotlivců získala Lucie Suszková  3. místo a v soutěži družstev 

obsadily studentky 2. místo. 

Školu reprezentovaly tyto studentky z 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika: 

Suszková  Lucie, Zogatová  Dominika, Lysková Adriana. Děkuji studentkám za vzornou 

reprezentaci a předvedené výkony. 

       



 

 

 

NAŠE ŠKOLA V SÍTI ŠKOL M.R.K.E.V | 

V letošním kalendářním roce se stala naše škola členem sítě škol zabývajících se ekologickou 

výchovou M.R.K.E.V ( metodika a realizace komplexní ekologické výchovy ) s platnou 

registrací do 31.12.2013. Škola  soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení 

ekologické (environmentální) výchovy do výuky i celkového života školy. 

 

 

PROJEKTOVÉ DNY 

Ve druhém pololetí druhého ročníku si studenti maturitních oborů vybírají z nabídky témat na 

takzvané ročníkové projekty, kterým se pak po dobu následujících dvanácti měsíců věnují. 

Součástí této práce je část teoretická, praktická a závěrečná elektronická a osobní prezentace. 

V únoru tato týmová a dlouhodobá pracovní zkušenost končí a jejím vyvrcholením je 

obhajoba před komisí a veřejná prezentace před pozvanými hosty, vedoucími práce, 

vyučujícími i spolužáky. Letošní témata byla: Storytelling, Šikana, Didaktické lekce pro 

výuku, Keramika, Výuka anglického jazyka v MŠ, Tanec a Jaderná fyzika.  V rámci těchto 

projektů studenti pracovali mimo jiné v Mateřské školce v Libhošti (výuka AJ), v MŠ 



 

 

Motýlek v Kopřivnici (Tanec), kde je čekala náročná, ale krásná práce s autistickými dětmi, 

se kterými studentky vytvořily dvě taneční představení na akademii a vyzkoušely si tvorbu 

dětského a scénického tance, pro vlastní prezentaci si pak studentky připravily tanec africký.  

V rámci těchto projektů jsme spolupracovali také s oderskou mateřskou a základní školou, s 

MŠ Pohořská to bylo při projektu „Didaktická lekce pro výuku“, ve které studentky připravily 

pro děti výpravu do Egypta, a žáky 9. třídy ZŠ Komenského pak pozvaly ke svému projektu 

„Jaderná fyzika“, na jeho prezentaci přijal pozvání i pan ředitel Mgr. Josef Hladný, za jeho 

návštěvu i možnost vstupu našich studentek do vyučování děkujeme. Stejně tak děkujeme za 

podporu našich studentek a osobní návštěvu slavnostní prezentace předsedkyni Rady ŠPO 

Ing. Mgr. Markétě Zegzulkové  a předsedovi Školské rady Mgr. Jiřímu Vlčkovi a paní Janě 

Týnové. 

  

RESPEKT NEBOLÍ 

1.3.2013 proběhla v Praze závěrečná konference celostátního projektu Respekt nebolí, na 

které byly představeny 3 nejlepší studentské projekty. Naše kolegyně a studentky zde 

prezentovaly projekt "Osudy česko-německých rodin na Odersku" završili tak úspěšně celé 

předchozí 3 roky práce. Vše zaštiťovala organizace Člověk v tísni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POZVÁNKA NA PŘEHLÍDKU 

 

Srdečně Vás zveme na jubilejní 20. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti 

studentů církevních škol. Přihlášeno je 27 škol a 91 vystoupení a studenty čeká bohatý 

doprovodný program. V úterý v 18:30 koncert školních sborů a zahajovací večerní mše svatá. 

Ve středu koncert Hradišťanu a sboru Datio, ve čtvrtek pak slavnostní finále: mše svatá, 

vernisáž a závěrečné galaprogramy v 17:00, 19:00 a ve 21:30. Úterní program a čtvrteční 

finále s námi můžete prožít také při sledování televize NOE. 

Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol 

20. ročník, 19. - 21. března 2013, Odry – doprovodný program 
 

 

 úterý 19.3.2013 

- večerní koncert 4 sborů církevních škol v kostele sv. Bartoloměje v 18:30 – 19:30 

 vstupné před koncertem v kostele 20,- Kč  

slavnostní mše svatá, hudební doprovod: Schola BIGY Brno, ve 20:00 hod. 

koncert a mši svatou bude přenášet TV NOE  

-  výstava fotografií o. Petra Kuníka z přehlídek z let 2009 -2012 

v budově školy, po celou dobu trvání přehlídky 

 

 středa 20.3.2013 

- večerní koncert Hradišťanu v kostele sv. Bartoloměje v Odrách v 18:00 

vstupné 200,- Kč  

předprodej od 1. března v kanceláři budovy školy, denně 8:00 do 14:30  

- večerní zápas improvizace v Dělnickém domě v Odrách v 18:00 

  

 

čtvrtek 21.3.2013 

- slavnostní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje ve 14:30,  

mši sv. celebruje Mons. František Václav Lobkowicz 

hudební doprovod mše svaté: sbor BIGY Ostrava 

- malá opožděná vernisáž v dělnickém domě v 16:00, 

výstava fotografií pana Jindřicha Šreita Brána naděje   

průvodní slovo: doc. ThDr. MUDr. Mgr. Max Kašparů, PhD.,  P. Vít Zatloukal  

hudební doprovod: komorní sbor Stojanova gymnázia Velehrad 

- odpolední část slavnostního galaprogramu v dělnickém domě  v 17:00  

- večerní část slavnostního galaprogramu v dělnickém domě  v 19:00  

vernisáž a slavnostní galaprogramy bude natáčet TV NOE 

- noční část slavnostního galaprogramu v dělnickém domě ve 21:30  

pro rockové kapely, avantgardní divadlo, další umělecké formy… 



 

 

  

 

 

 



 

 

XX. ročník Celostátní přehlídky 

Fotografie ke stažení zde (zip) 

Termín konání ve šk. roce 2012/2013: 

XX. ročník CPCŠ v zájmové a umělecké činnosti ve dnech 19.- 21. března 2013 

1. Účast ZŠ: CZŠ v Kroměříži, ZŠ sv. Voršily v Praze, CZŠ ve Veselí nad Moravou, ZŠ 

sv. Zdislavy v Kopřivnici, CZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí, ZŠ sv. Voršily v 

Olomouci, ZŠ Salvátor ve Valašském Meziříčí,  Církevní středisko volného času sv. 

Jana Boska v Havířově, Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pitra v 

ostravě, Katolická ZŠ v Uherském Brodě, ZUŠ v Odrách 

2. Účast SŠ: KSPgŠ sv. Cyrila a Metoda Košice, Křesťansjé gymnázium Praha 10, SOSŠ 

sv. Zdislavy Praha 2, CSZdrŠ Jana Pavla II Praha 2, Katolický domov studujících 

Praha (omluveni), Církevni gymnázium Plzeň, BIGY J. N. Neumanna České 

Budějovice (omluveni), CMG a MŠ Prostějov, BIGY Brno - Barvičova, CMGaSOŠPg 

Brno - Lerchova, CSZŠ Brno - Grohova, BIGY Ostrava, AG Kroměříž, CSOŠ 

Bojkovice (omluveni), Stojanovo gymnázium Velehrad, SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky 

České Odry  

3. Porota: Mgr. Josef Fryščák (hudba), prof. Lumír Pivovarský (hudba), MgA. Luděk 

Richter(divadelní formy), Mgr. Eva Polzerová (recitace, divadelní a taneční formy), 

Mgr. Ilona Rudelová (taneční formy) 

 

http://www.cssodry.cz/galerie/celostatni_prehlidka/Odry2013.zip


 

 

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM 

JUBILEJNÍ PŘEHLÍDKY 

Účastníky 20. ročníku přehlídky tradičně pozdravill také otec biskup Mons. František Václav 

Lobkowicz a milí hosté: Jindřich Štreit, Max Kašparů a Jura Pavlica, děkujeme za jejich 

milou návštěvu a děkujeme také všem devíti stovkám účastníků, vyučujícím, studentům i 

dětem za krásná představení a milá osobní setkání. Velké poděkování patří také našim 

studentům a kolegům, kteří se podíleli na organizování této velké akce. Děkujeme také jejich 

rodičům za finanční podporu a také všem sponzorům přehlídky. 

 

ČESTNÁ UZNÁNÍ 

Odborná porota přehlídky udělila 15 čestných uznání, 4 z nich získali naši studenti. K získání 

čestného uznání poroty blahopřejeme sboru Datio, školní kapele, tanečnímu kroužku s tancem 

"Tváří tvář" a studentům s divadelním vystoupením "Adam a Eva". 



 

 

 

 



 

 

ÚSPĚCH V OKRESNÍM FINÁLE 

V úterý 26.3. se v Příboře ve sportovní hale Masarykova gymnázia uskutečnilo okresní finále 

v basketbalu středních škol. Turnaj se hrál systémem každý s každým. Družstvo naší školy se 

umístilo na pěkném 3. místě. Blahopřejeme. 

ÚSPĚCHY VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI 

 Blahopřejeme dvěma studentům naší školy za krásné umístění ve výtvarné soutěži, Mariánu 

Stoklasovi za 1. místo a Pavle Stavinohové za 2. místo. Studenti reprezentovali školu ve 

výtvarné soutěži s tématem "Cyril a Metoděj na Moravě", kterou již tradičně organizovalo 

Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. 

NOC KOSTELŮ V KAPLI SV. ANEŽKY 

ČESKÉ 

24. května od 18.30 do 22.30 hodin proběhne Noc kostelů poprvé i v kapli sv. Anežky České 

v budově naší školy. Všichni návštěvníci jsou srdečně vítáni. Více o bohatém programu na 

stránkách Noci kostelů. 

  

www.nockostelu.cz/index.php 

 

ZDRAVOTNICKÁ SOUTĚŽ 

24. dubna 2013 proběhla na naší Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. 

A. České v Odrách zdravotnická soutěž, které se zúčastnili žáci ošetřovatelství ze tříd O1, O2, 

O3 a žáci sociální činnosti třídy SČ3. Praktické úkoly byly zadané pro lůžko s nemocným a 

výpočet s ředěním dezinfekčních roztoků. Součásti hodnocení byla i osobní úprava 

soutěžících, komunikace s nemocným – včetně empatie. V roli pacientů se dobrovolně ocitli 

žáci prvního ročníku ošetřovatelství. Odbornou komisi tvořili vyučující, kteří jsou současně 

zdravotníky. Ti nejlepší, kteří se umístili na 1. až 3. místě obdrželi i odměny ve formě 

hygienicko-kosmetických přípravků, včetně drobné sladkosti. Všichni ostatní byli pochváleni 

za aktivní přístup k zadaným úkolům. Nešlo však jen o ceny a umístění, ale hlavně o dobrý 

pocit žáků, že již něco dokáží, pro učitele, že je tomu naučili.  

 

 

http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1799


 

 

PŘEHLÍDKA V KOŠICÍCH - DĚKUJEME 

29. a 30.4. 2013 jsme moc rádi přijali přátelské pozvání Katolické SPdgŠ sv. Cyrila a Metoda 

a skupina studentů se zúčastnila „Celoštátnej prehliadky s medzinárodnou účasťou zájmovej 

umeleckej činnosti katolických škol 2013“ a přivezla dvě čestná uznání, v kategorii sólové 

recitace a dramatizace literárního díla. Neméně cenné bylo množství krásných zážitků a 

setkání se slovenskými a rumunskými spolužáky. Děkujeme do Košic. 

3. MÍSTO V KRAJSKÉM KOLE 

Ve čtvrtek 11.dubna 2013 se vydalo čtyřčlenné družstvo dívek naší školy do Karviné, kde se 

na místní střední škole technické a služeb konalo krajské kolo silového čtyřboje. Soutěže se 

celkem zúčastnilo 8 chlapeckých a 7 dívčích družstev. Soutěžilo se v družstvech, kde se 

započítávaly výkony třech nejlepších studentek školy a v jednotlivcích. V soutěži jednotlivců 

obsadila Radka Mechlová ve šplhu 3.místo za výkon 3,7 s. V konečném hodnocení obsadilo 

družstvo dívek naší školy 6.místo a všechny studentky si zlepšily osobní výkony  v 

jednotlivých disciplínách. Všem studentkám děkujeme za předvedené výkony. 

STŘÍBRNÝ ÚSPĚCH SBORU DATIO 

Ve dnech 26. – 28. dubna 2013 se školní sbor DATIO zúčastnil 7. ročníku Mezinárodního 

sborového festivalu SLOVAKIA CANTAT v Bratislavě. Naše studentky pod vedením 

sbormistra Josefa Zajíčka v kategorii Mládežnické sbory do 21 let získaly stříbrné pásmo. V 

rámci festivalu probíhala také nesoutěžní vystoupení na různých místech Bratislavy. Datio tak 

mělo příležitost vystoupit v krásném prostředí bývalého klášterního kostela řádu Klarisek. Na 

tomto koncertě se představily další 3 sbory stejné kategorie: Ostravský dětský sbor ZUŠ 

Eduarda Marhuly, sbor Severáček z Liberce a katedrální dívčí sbor Haderslev Domkirkes 

Pigekor z Dánska.  Tento sborový festival měl vysokou uměleckou úroveň, soutěžícím přinesl 

mnoho nových hudebních podnětů i kontaktů a posluchačům nezapomenutelné kulturní 

zážitky.  

ANGLICKÁ POHÁDKA PRO DĚTI 

Dne 25.4. 2013 zahrály studentky naší školy představení v anglickém jazyce pro 20 děti z MŠ 

Pohořská. Šlo o anglickou verzi pohádky „Bouda, budka.“ 

Představení připravilo a nazkoušelo několik studentek různých ročníků a oborů, jež navštěvují 

kroužek „Předškolní angličtina“ v rámci Střediska volného času. Současně bylo toto 

představení součástí projektu „Jazyková propedeutika v MŠ“, do nějž jsou zapojeny studentky 

2. ročníku oboru „Předškolní a mimoškolní pedagogika“, které současně docházejí do výše 

uvedeného kroužku. Děti z MŠ Pohořská byly pozvány k nám do školy, kde se představení 

odehrálo. Představení bylo interaktivní – jeho cílem bylo zapojit děti co nejvíce do děje 

pohádky, a to i přes skutečnost, že byla hrána v jiném jazyce. Hra měla být současně jakýmsi 

uvedením dětí do světa „cizích jazyků“. Každé dítě dostalo při vstupu do „divadla“, tj. do 

učebny, papírový model jednoho ze zvířátek, které se objevuje v dané pohádce. Děti byly 

uvítány postupně všemi zvířátky ze hry a naučily se u klavíru písničku „Hello,everyone“, aby 



 

 

zvířátka přivítaly. Seznámily se také s anglickými názvy zvířátek, která v pohádce vystupují. 

Také během hry děti mohly reagovat a přivítat to „své“ zvířátko na pódiu naučeným „Hello!“ 

Na závěr se děti naučily písničku „Bye, bye, everyone“, aby se rozloučily se zvířátky. Děti 

také vyplnily malý dotazník. Dotazník byl připraven úměrně jejich věku pouze ve formě 

symbolů, kterým děti mohly rozumět, takže pouze kroužkovaly, které zvířátko se jim líbilo. S 

dotazníkem dětem pomohly studentky. Reakce dětí byly velmi přirozené a spontánní. Často se 

ozýval smích a někdy také anglické slovíčko „Hello“ nebo jméno zvířátka, které bylo právě 

na pódiu. Celkově hodnotíme akci jako velmi podařenou. Byla přínosná nejen pro děti, ale 

také pro naše studentky, které si vyzkoušely, jak děti mohou reagovat na cizí jazyk.. 

Lenka Chodurová,  

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ - SPOLUPRÁCE SE 

ZŠ KOMENSKÉHO 

V této okresní soutěži v Odrách soutěžili žáci ZŠ ve dvou kategoriích rozdělených do 

družstev po čtyřech zástupcích, součástí soutěže byla zdravotnická část, kterou zaštítila naše 

škola. Celé soutěži přálo počasí – sluníčko dodávalo skvělou náladu soutěžícím i hodnotícím. 

Akce probíhala na perfektně vybudovaném dopravním hřišti v Odrách, na kterou se přijel 

podívat i náčelník státní policie a koordinátor BESIP / bezpečnost silničního provozu/. 

Praktické jízdy cyklistů sledovali zástupci Městské a státní policie z Oder, testy silničního 

provozu pak kontrolovali vyučující autoškoly. Ke zdravotnické části byla vedením soutěže, 

kterou byla ZŠ, Komenského ul. V Odrách – požádána o spolupráci naše SPdgŠ a SZŠ sv. A. 

České v Odrách. Vytvořili jsme odbornou komisi pro ošetření případně zraněných cyklistů a 

pro hodnocení praktických úkolů vytvořených pro okresní soutěž. Tohoto úkolu se zúčastnily 

dvě studentky třetího / končícího / ročníku ošetřovatelství a jejich třídní učitelka – 

zdravotnice. Mnozí žáci prokázali kvalitní znalosti i dovednosti v této problematice, avšak 

stále je zapotřebí je i nadále doplňovat a zpřesňovat. Hodnocení za tuto zdravotnickou část 

přispělo k celkovým výsledkům soutěže. 

V Odrách 15. Května 2013   Za zdravotnickou komisi – Vlčková Ludmila 

  

ZLATÝ ÚSPĚCH TANEČNÍHO 

KROUŽKU 

Dne 18.5.2013 se školní taneční kroužek pod vedením Kateřiny Pavelkové zúčastnil 12. 

ročníku celostátní přehlídky dětských a mládežnických kolektivů s mezinárodní účastí pod 

názvem Hronovské jablíčko 2013. Na tuto soutěž odcestovaly společně až do vzdáleného 

českého Hronova. Cesta vlakem však stála za to. V této soutěži vystoupily s tancem v 

maskách „V tváří v tvář“ a ve své kategorii show a parketové kompozice vybojovaly krásné 

první místo. Děvčata získala medaile, diplom a sladký dort! Děkujeme za krásný zážitek 

organizátorům. 

 



 

 

BESEDA S OTCEM SEPIENIEM 

Dne 17.5. 2013 proběhla na naší škole beseda s o. Bohdanem Sępieniem na téma 

„Exorcismus”. Přednášky se zúčastnily 2. a 3. ročníky naší školy. Studenti se měli možnost 

seznámit s touto problematikou a na závěr o. Bohdan odpovídal na jejich dotazy. Otec 

Bohdan Sępieniem působí ve farnosti Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Přívoze 

a je již čtyři roky diecézním exorcistou. 

 

JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

V rámci střediska volného času navštěvují studenti 3. a 4. ročníků kroužek anglického jazyka 

pro nadané studenty vedoucí k mezinárodním jazykovým zkouškám. Na jaře letošního roku 

prvních čtyři studentky a jeden student tyto náročné zkoušky PET složili a obdrželi certifikáty 

University of Cambridge za složené zkoušky v jazykové úrovni B1 a B2. K tomuto velkému 

úspěchu studentům blahopřejeme a děkujeme vyučující AJ. Mgr. Lence Ďulíkové. 

 

EUROPASS - DODATEK K 

VYSVĚDČENÍ O MATURITNÍ 

ZKOUŠCE A K VÝUČNÍMU LISTU  

Na slavnostním ukončení studia v kostele sv. Bartoloměje obdrželii naši žáci spolu s 

maturitním vysvědčením nebo výučním listem tzv. Europass – dodatek k osvědčení, který 

podstatně zvýší uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce. Tento dokument 

sám o sobě není právním dokladem, ale usnadňuje uznání odborné kvalifikace absolventa v 

zahraničí. V anglickém jazyce jsou velmi podrobně popsány kompetence získané v daném 

oboru vzdělání. Popis vychází z usnesení a doporučení Rady Evropy a Evropského 

parlamentu o jednotném rámci kvalifikací v EU. 

SVITAVY 

Dne 7. – 13. června se studenti naší školy zúčastnili 42. celostátní přehlídky dětského divadla 

a dílny dětských recitátorů ve Svitavách. Žáci měli příležitost absolvovat celotýdenní odborné 

semináře akreditované MŠMT ČR., zhlédnout nejen výběr nej.. představení dětského divadla 

z celé České republiky, ale také představení profesionálních divadel Drak z Hradce Králové a 

Tatrmani ze Sudoměře u Bechyně. 

 



 

 

PAMĚTNÍ DESKA 

V sobotu 29. června 2013 se naše škola na úpatí Červené Hory u Guntramovic na Budišovsku 

účastnila kladení dalších desek a přijetí nových účastníků Cesty česko – německého 

porozumění. Cesta je na místě jednoho z hromadných hrobů památné bitvy prusko-rakouské z 

června 1758. Poblíž tohoto místa byla dlouhá bitva a vojsku generála Laudona se díky 

překvapení podařilo zvítězit nad přesilou Prusů. Cestu tvoří žulové bloky, na kterých jsou 

uvedeny údaje jednotlivých stavitelů cesty a prvních 23 žulových kamenů bylo na své místo 

položeno v roce 1999. Účastníky cesty jsou obce, školy, organizace, rodiny, jednotlivci, 

každý, kdo má zájem o vzájemné porozumění. Na místě Cesty byla postavena kaplička 

zasvěcena Janu Nepomuckému (v červnu 2011 byla kolaudována). V kapličce se konala mše 

svatá, kterou celebroval náš bývalý školní kaplan p. Petr Fichna a zároveň také ohlásil 

derniéru svého kněžského působení na Budišovsku. Slavnostního poklepu na desku naší školy 

se ujaly v zastoupení školy Ludmila Vlčková a Jindra Šustková. 

 

A  NA ZÁVĚR 

 

To nejlepší na konec. Jsme o jeden školní rok starší,  moudřejší a krásnější. Podívejte se, jak 

nám to na společných fotografiích sluší. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


