
STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA A 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA  

SV. ANEŽKY ČESKÉ 
 

 

 

 

 

ROČENKA Č. IV 

ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 
 



ŠKOLNÍ DIÁŘE PRO ŽÁKY 

Prvního září obdrželi všichni studenti prvních a druhých ročníků od Klubu přátel církevní školy školní 

výukovou pomůcku - školní diář 2015/16, kterou vydala Generation Europe, o.s. Věříme, že studenti 

získají z diáře užitečné vědomosti a budou si do něj zapisovat důležité poznámky. Hezký školní rok 

přeje KPŠ ! 

 

 

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 - vyraziili pěšky tento den v 7.55 hodin od školy na poutní místo Panna Maria ve Skále, 

kde školní kaplan P. Michal Jadavan sloužil mši svatou. 

 



ADAPTAČNÍ KURZY 1. ROČNÍKŮ  

Adaptační kurzy pro první ročníky se letos odehrávaly na dvou místech: pro žáky pedagogického lycea 

a oboru ošetřovatelství na diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a pro žáky oboru 

předškolní a mimoškolní pedagogika na faře v blízkém Spálově. 

 Každá třída nastoupila na adaptační kurz jako skupina vzájemně cizích lidí, které svedla dohromady 

touha studovat jeden obor na jedné škole; v průběhu dvou dnů se ale z jednotlivců pomalu a jistě 

stával kolektiv, což bylo patrné například při společných hrách, ale zvláště u jídla, kde se z nesmělých 

počátečních rozhovorů na začátku kurzu vyvinuly bouřlivé, halasné a veselé diskuse na jeho konci. 

Každá třída zvlášť měla možnost nalézt v novém kolektivu nové přátele, ale neméně důležité bylo také 

seznámení studentů se svými třídními učiteli, kteří by je měli provázet v průběhu celého studia na naší 

škole. Ačkoli se na adaptačních kurzech nemohli vystřídat všichni učitelé naší školy, přesto byli 

prakticky všichni pedagogové přítomni skrze prezentaci o učitelském sboru, žáci tak mohli zažít 

virtuální vztahy s lidmi, kteří je budou v následujících létech formovat. I podle ohlasů jednotlivých 

studentů je jasné, že adaptační kurzy splnily svůj úkol a do naší školy letos nastupují tři skvělé a 

stmelené kolektivy mladých nadějných lidí. 

 

 

 

 

 

 

 



SPORTOVNÍ KURZ 3. ROČNÍKŮ  

V neděli 13. 9. 2015 se 39 žáků a čtyři kantoři naší školy vydali na kolech na sportovně turistický kurz, 

který každým rokem směřuje do krásného prostředí v oblasti Kružberské přehrady. 

 Celý týden nám přálo krásné počasí a o to příjemnější byly aktivity, které v rámci kurzu žáci museli 

absolvovat. Horolezecký výcvik zvládli opravdu všichni a někteří se nebáli vylézt i do nejvyšších míst 

cvičných skal. V rámci vodáckého výcviku, který jsme uskutečnili v krásném údolí campu na Podhradí 

si procvičili vodácké umění. Nutno podotknout, že tento rok se nikdo „neudělal“, což znamená, že 

všichni odjížděli z campu na kolech naprosto suší a bez zážitku s eskymáckým obratem. Ani tento rok 

jsme nevynechali nádhernou projížďku na kolech údolím řeky Moravice. Cílovou stanicí byl zámek v 

Hradci nad Moravicí. V rámci odpočinkového dne, který přináleží středě, jsme na kolech vyjeli na 

Maria Skálu do Klokočůvku, kam v rámci poutě směřovala celá naše škola.  

Krásný týden plný zážitků a slunečného počasí jsme ukončili společným odjezdem zpět do Oder. Žáky 

je třeba pochválit za to, že si mnohdy sáhli na dno svých sil, ale nevzdávali se! Sportovní „borce“ pak 

chválíme za krásné výkony a kantory za pevné nervy, protože mít na starost bezpečnost party 

mladých lidiček je nelehký úkol i pro otrlé pedagogické profesionály. 

 

 

 

 

 

 

 



SBÍRKA PRO FOND SIDUS  

V prvním říjnovém týdnu se uskutečnila sbírka pro Fond Sidus (= hvězda), který podporuje nemocné 

děti. Naši žáci zakoupením náramků nebo přívěsků na klíče přispěli do fondu částkou 1450,- Kč. Ať je 

finanční částka od našich studentů symbolickou hvězdičkou naděje pro nemocné děti. Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEŘEJNÁ SBÍRKA SRDÍČKOVÉ DNY 

Ve dnech 22. až 23.9.2015 se naše škola zapojila do charitativní akce „Srdíčkový den“ občanského 

sdružení Život dětem. Sbírka je určena na pomoc dětem se závažnými onemocněními. Aktivně se 

zapojilo dvanáct studentů druhých ročníků oborů sociální činnost, pedagogické lyceum, předškolní a 

mimoškolní pedagogiky a ošetřovatelského oboru. Díky štědrým příspěvkům oderských občanů naši 

studenti tak mohli vybrat částku 8344,- Kč. Všem zúčastněným děkujeme. 

 



KONCERTNÍ TURNÉ V ESTONSKU 

Velké koncertní turné sboru Datio se konalo 24.10. - 31.10.2015, zúčastnilo se ho 55 účastníků. Z 

tohoto zájezdu jsme se právě vrátili a máme za sebou 8 krásných dní, 3 500 kilometrů, krásné setkání 

s panem velvyslancem ČR v Estonsku, 1 malý koncert přímo na velvyslanectví a 3 velké koncerty v 

Tallinnu a v lázeňském městě Kuressaare na ostrově Saaremaa, v zemi s obrovskou tradicí sborového 

zpěvu, v zemi, která dříve pořádala celonárodní písňové festivaly, než sama po první světové válce 

vznikla jako svobodná republika. V zemi, kde cestu za svobodou provázela zpívající revoluce a sborový 

zpěv je na velmi vysoké úrovni. Našim muzikantům a studentkám děkujeme za výbornou reprezentaci 

školy. A moc děkujeme panu velvyslanci za pozvání, krásné přijetí a přípravu koncertů a také našim 

sponzorům, bez kterých bychom takto velkou cestu nemohli uskutečnit. 

 

 

 



SPORTOVNÍ REPREZENTACE  

Blahopřejeme našim studentkám k postupu do krajského finále ve stolním tenise. Krajské finále se 

konalo 4.11. 2015 v Opavě. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další sportovní úspěchy. 

 

 



KONCERT SBORU DATIO V ODRÁCH  

Na naší estonské cestě se náš sbor se setkal s úžasnou odezvou, studenti i kolegové prožili krásné 

chvíle a prožitý úspěch se stal impulsem k uspořádání koncertu v Odrách spojeného s natočením CD. 

Koncert se bude konat ve středu 11.listopadu 2015 v kostele svatého Bartoloměje v Odrách, v 17:00 

hodin. 

.  



FESTIVAL A PROČ NE  

Dne 12. 11. 2015 v rámci festivalu A proč ne? proběhl v dělnickém domě v Odrách Improzápas mezi O. 

SL. I. (Odry SLušně Improvizují) ze SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České a All Impem z Ostravy. Týmy se na 

tuto událost nesmírně těšily. Opět projevily schopnost improvizovat na libovolná témata diváků a 

vykouzlit úsměv nejednomu člověku. 

 V prvním poločase byly týmy vyrovnané 2:2, ale závěrem se podařilo Oslicím v modrých dresech skoré 

zvrátit na svou stranu, a tak si zapsaly v letošní sezóně první výhru 5:4 nad Ostravou.  

Hlavní rozhodčí byla Adéla Hrabovská, konferovala Anna Pressová, na klavír doprovázela Petra 

Havlová, pomocné rozhodčí zastávaly Tereza Maková a Tereza Smočková. Hráči z All Impu: Petr 

Kubala, Jaroslav Ryšavý, Daniel Cabák, Vendula Hranická a reprezentanti střední školy hráčky O.SL.I. 

Tereza Krátká, Weronika Uherková, Kateřina Konderlová a Jindřiška Pacíková.  Děkujeme publiku i 

týmu All Imp za spolupráci a těšíme se na další vystupování.  

trenérka Adéla Hrabovská 

 

 

PEDAGOGICKÁ POEMA - ZLATO A STŘÍBRO  

Od 9. do 12. listopadu 2015 se studentky SPdgŠ a SZŠ Svaté Anežky České v Odrách Zdeňka 

Strachotová, Barbora Sklenovská a Adéla Hrabovská zúčastnily 48. ročníku Pedagogické poemy, 

národní přehlídky přednesu, čtení a improvizace studentů středních pedagogických škol. Letošní 

ročník se konal ve městě zrodu myšlenky Pedagogické poemy v Kroměříži. V konkurenci studentů z 23 

středních pedagogických škol z celé republiky se budoucí učitelky v mateřské škole umístily na 

krásných místech. V kategorii improvizace vybojovala studentka 4. ročníku oboru předškolní a 

mimoškolní pedagogika Adéla Hrabovská zlaté pásmo a byla tím označena titulem Mistr improvizace. 

Studentky 3. ročníku stejného oboru Zdeňka Strachotová (recitace) a Barbora Sklenovská (čtení) 

uspěly obě stříbrným pásmem a mohou se tím pádem chlubit titulem Tovaryš ve svých kategoriích. 

Gratulujeme. 



ROČNÍKOVÉ PROJEKTY 2015  

Ve dnech 25. a 26. listopadu obhajovali a poté veřejně prezentovali studenti 3. ročníků své skupinové 

ročníkové práce, letošní témata byla: Evangelia, Žurnalistika, Zdravý životní styl a Egyptské pyramidy. 

Součástí všech projektů je jejich teoretická písemná část, část výzkumná a praktická. V rámci projektů 

studenti připravili ukázkové výukové hodiny v MŠ a ZŠ v Odrách, studenti, kteří se věnovali tématu 

žurnalistika nás v průběhu své práce potěšili několika čísly krásného školního časopisu. Všechny 

projekty byly velmi dobře připravené, děkujeme studentům za velký kus práce a krásné prezentace a 

také všem vedoucím projektových skupin. 

 

 

ZÁVĚREČNÁ KOLONA V HRANICÍCH NA MORAVĚ  

Dne 27. 11. 2015 se dovršil kurz tance a společenského chování závěrečnou kolonou. V letošním roce 

se z naší školy zůčastnilo 19 tanečnic a 1 tanečník. Pod vedením tanečního mistra p. Petra Münstera 

absolvovali deset výukových lekcí. Ve finále taneční soutěže první tři místa obsadili naši žáci. 

 

 



SV. MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL DOMOV MLÁDEŽE  

Biskup Mikuláš v doprovodu postav znázorňujících pokušení a dobro navštívil obyvatele Domova 

mládeže za zpěvu andělské písně. Návštěvníci pokládali záludné otázky, ve kterých se mělo rozpoznat, 

co je dobré a co zlé. Po správné volbě rozdávali sladkou odměnu. 

 

 

STUDIJNĚ – POZNÁVACÍ POBYT VE VELKÉ BRITÁNII  

Ve dnech 28. 11. – 4. 12. 2015 jsme se 47 žáky podnikli dlouho připravovaný zájezd do Velké Británie. 

Cílovou destinací nám bylo město Hastings v jihovýchodní části Velké Británie. Žáci i učitelé byli 

ubytováni přímo v hostitelských rodinách v Hastings, což nám umožnilo poctivě se seznámit s britskou 

stravou, zvyky, tradicemi a způsobem života. Každý den začal výukou, jež byla zorganizována v místní 

jazykové škole Embassy School. Po obědě jsme poté vyráželi za dobrodružstvím a poznáním do 

různých koutů Anglie – navštívili jsme hrad Dover, město Brighton, kde jsme poznali podmořský život s 

rybami a žraloky v Sea Life Centre. 



Ve městě Hastings jsme s výkladem průvodkyně prošli historickou část města s rybářskými doky, vyjeli 

si lanovkou na vrchol kopců, kde jsme byli uchváceni panoramatickým výhledem na širé okolí včetně 

moře, a navštívili jsme i muzeum zločinu v The True Crime Museum. Neopomenuli jsme však i přírodní 

krásy Velké Británie, neboť jsme zavítali do města Eastbourne, které se mimo jiné pyšní bílými 

křídovými útesy. Pomyslnou třešinkou pak bylo město Canterbury, kde jsme prošli katedrálu, římské 

muzeum, galerijní animaci v muzeu Beaney. Všichni žáci byli spokojení s programem i s jeho náplní, 

což vyplývá i z jejich kladných ohlasů: 

Brighton je malé městečko rozlohou přibližně jako Ostrava. Navštívili jsme zde Sea Life Centre, kde 

jsme viděli snad všechny druhy ryb a mořských živočichů. V proskleném tunelu nad námi plavali 

žraloci a obrovské želvy. O kousek dál jsme si mohli sáhnout na sasanky a kraby. Dále jsme se šli 

podívat na Royal Pavilion. To nám všem vykouzlilo úsměv na tváři.                          Julie Svobodová 

Budova byla velmi pěkná a celkem moderně zařízená. Učitelé byli ochotní, hodní a nápomocní. 

Vyučování bylo příjemné. Vařili nám zde chutná jídla. Nacházeli se tu i žáci z různých zemí, například z 

Guatemaly. 

Seven Sisters, skupina křídových útesů a součást národního parku South Downs pro mě byl a bude 

nejlepší zážitek z celého týdne v jižní Anglii. Líbí se mi přírodní místa, ještě více místa u moře. Nás 

potkal silný vítr, tzv. gale, díky němuž jsme měli zkrácenou procházku, což mě mrzelo, protože pohled 

na rozbouřené moře, krásné panorama a červený maják jako z filmů byl k nezaplacení. Nechyběla ani 

zábava, protože sledovat ostatní, jak se derou velkým větrem a chytají si odlétávající čepice, bylo 

opravdu úsměvné. 

Muzeum kriminalistiky bylo zajímavé. Líbily se mi použité rekvizity – prostřílené auto, elektrické 

křeslo, vana, lehátko, na kterém se dávaly smrtelné injekce apod. Případy byly zajímavé a zvláštní. 

Zprvu jsem myslela, že muzeum bude větší a prostornější, čas byl však dostačující. Když jsme si prošli 

muzeum, podívali jsme se na krátké dokumenty, které se ve vedlejší místnosti promítaly, ty nás 

zaměstnaly do konce prohlídky. Trochu mi vadilo, že vše bylo zaznamenáno v angličtině a že jsem si 

něco nemohla sama domyslet. Ozvláštněním byly kvízy, které jsme vyplňovali. Myslím si, že toto 

muzeum bylo nejzajímavější z těch, která jsme přes týden navštívili. 

Ve čtvrtek, tedy poslední den našeho pobytu v Anglii jsme navštívili město Canterbury. Museli jsme 

vyjet už v 7:00, abychom si město užili. První na programu byla obrovská katedrála. Poté následovalo 

římské muzeum, rozchod v centru města a canterburská galerie Beaney. Z celého únavného dne bylo 

zpestřením nakupování ve vánočním centru města. Ačkoliv nás všechny bolely nohy, celý den jsme si 

náramně užili.                                                                                            Magdaléna Tesaříková, PMP2 

  



 

 

SRDÍČKOVÝ DEN - PROSINEC 2015  

Ve dnech 8. až 9.12. 2015 se naše škola zapojila do charitativní akce „Srdíčkový den“ občanského 

sdružení Život dětem. Sbírka je určena na pomoc dětem se závažnými onemocněními. Aktivně se 

zapojilo deset studentů druhých a třetích ročníků oborů sociální činnost, předškolní a mimoškolní 

pedagogiky a ošetřovatelského oboru. Díky štědrým příspěvkům oderských občanů naši studenti tak 

mohli vybrat částku 5580,- Kč. 

 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 1 .ROČNÍKŮ  

Ve dnech 17.1 - 22.1. 2016 se v Jeseníkách v Malé Morávce uskutečnil lyžařský výcvikový kurz 1. 

ročníků pedagogických oborů školy, tj. tříd PL1 a PMP1. Kurzu se zúčastnilo 44 studentů a 5 

instruktorů , kteří byli rozděleni do 4 družstev pro sjezdové a 1 družstva pro běžecké lyžování. Studenti 

byli ubytováni v tříhvězdičkovém hotelu Brans v těsné blízkosti Skiareálu Kopřivná, kde probíhal výcvik 

sjezdového lyžování. 

 Po nedělním ubytování v hotelu byl výcvik  na lyžích zahájen v pondělí 18.1. rozdělením do 4 družstev 

pro sjezdové lyžování a prvním metodickým nácvikem. Běžecké družstvo se seznamovalo s terénem v 

okolí hotelu. Celodenní výcvik poračoval v úterý.  Ve středu byl odpočinkový program, dopoledne 

hrátky na sněhu, odpoledne část studentů navštívila plavecký bazén v Bruntálu,  další termální bazén 

v Karlově Studánce a další studenti vyrazili na turistickou vycházku od Ovčárny k chatě Barborka. Ve 

čtvrtek pokračoval celodenní výcvik na sjezdovce a běžecké družstvo vedené paní učitelkou 

Ondrovou pokořilo nejvyšší moravský vrchol - Praděd, 1491 m n.m. . V pátek byl výcvik zakončen 

dopoledním pobytem na sjezdovce.  Poněvadž nám po celou dobu přálo počasí, podařilo se všem 

zvládnout všechny metodické cíle výcviku, studenti se vzorně chovali nejen na svahu, ale i  na 

večerních prezentacích souvisejích s pobytem na horách a lyžováním. 



Závěrem je třeba poděkovat vedoucí a organizátorce LVK paní učitelce L. Ondrové za skvělou 

organizaci kurzu, instruktorům školního lyžování - učitelům L. Chodurové, T. Oborné, Z.Turkové a 

T.Královi za metodické vedení  sjezdových družstev a všem účastníkům zájezdu za výbornou náladu . 

Všichni  si zimní pobyt na horách užili. 

Hasta la vista zase někdy na horách !!! 

 

 

VÝVOJ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ  

Ve středu 27. ledna 2016 se v naší škole uskutečnila velmi netradiční přednáška o vývoji hudebních 

nástrojů od doby prehistorické až po současnost. 

Přednášející, Mgr. Pavel Macků, Ph.D. vystudoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě 

Masarykovy university v Brně, dále je absolventem Teologické fakulty University Palackého v 

Olomouci a držitelem doktorátu za fyziku a filosofii. Má za sebou 20 let učitelské praxe. Již 40 let 

sbírá, opravuje, a také sám vyrábí různé dobové hudební nástroje. Ze své bohaté sbírky (170 kusů) 

vybral a prakticky předvedl 50 nástrojů všech dob. Naši žáci tak byli seznámeni s celou řadou 

dechových a strunných nástrojů, viděli a slyšeli některé středověké či renesanční nástroje jako např. 

zvířecí rohy, chrotu, cink, loutnu, harfu, fidulu, psalterium, aj. Součástí výkladu bylo také seznámení s 

technologií výroby některých hudebních nástrojů a s fyzikálními aspekty tvorby tónu, rezonancí a 

šířením zvuku. Žákům předškolní a mimoškolní pedagogiky Mgr.Macků předvedl hudební pohádku s 

písničkami, která byla skvělou metodickou ukázkou a inspirací, jak představit hudební nástroje dětem 

předškolního věku. 



 

PLES ŠKOLY 2016 

22. ledna 2016 se konal 13. reprezentační ples školy spojený se stužkováním studentů končících 

ročníků tříd PMP4, SČ4 a O3. K tanci a poslechu krásně hrála hudební skupina našeho pana kolegy 

Mgr. Davida Cindlera, skupina PHS. Děkujeme. Děkujeme také všem rodičům a přátelům školy za 

sponzorské dary a všem přítomným za krásnou atmosféru plesu. 

 

ÚSPĚCH V OKRESNÍM KOLE V OLYMPIÁDĚ AJ 

Dne 11. 2. 2016 se od 8:00 na gymnáziu v Novém Jičíně konalo okresní kolo olympiády v anglickém 

jazyce. Olympiády, která se jako každý rok konala pod záštitou střediska volného času Fokus, se 

zúčastnilo celkem 12 soutěžících z různých škol. Předmětem hodnocení byl poslechový test a mluvení 

na témata, jež si soutěžící losovali. Naši školu letos reprezentoval Štěpán Klos, student 3. ročníku 

oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Získal krásné 6. místo, přičemž, jak bylo řečeno samotnou 

komisí, letos byla velká konkurence, od třetího místa Štěpána dělilo pouze 0, 84 bodu. Tímto 

Štěpánovi gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 

 

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ČJ  

Dne 15.2. 2016 proběhlo okresní kolo olympiády z českého jazyka v Novém Jičíně ve Středisku volného 

času Fokus. V rámci druhé kategorie určené pro starší žáky se celkem zúčastnilo 7 středních škol s 

celkovým počtem 14 žáků. Za naši školu soutěžily dvě žákyně. Nejlépe se umístila Adéla Hrabovská, 

žákyně 4. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, která získala šesté místo. Gratulujeme 

a zároveň děkujeme za jejich účast. 



PŘEDNÁŠKA SEBEPŘIJETÍ P.LUKÁŠE ENGELMANNA 

V pátek 26.února se pro studenty 2. ročníků naší školy uskutečnila v rámci prevence sociálně - 

patologických jevů dvouhodinová přednáška P. Lukáše Engelmanna na téma Sebepřijetí, kterou 

studenti mimořádně příznivě přijali. Poděkování za organizaci setkání patří školní preventistce Mgr. 

Marii Chrástkové. 

P. Lukáš Engelmann se narodil v roce 1980 v Hrabyni. Vystudoval gymnázium v Opavě. Maturoval v 

roce 1998. Poté se přihlásil do kněžského semináře a po propedeutickém roce v Teologickém konviktu 

v Litoměřicích studoval na teologické fakultě University Palackého v Olomouci. Vysvěcen na kněze byl 

v roce 2006. Od roku 2005 byl nejdříve jáhnem, poté kaplanem ve farnosti Místek. Poté studoval na 

Papežské gregoriánské univerzitě v Římě obor psychologie s výcvikem v psychodynamické terapii. 

Nyní je ustanoven duchovním správcem farnosti Ostrava-Třebovice. 

 

 

 

 

DEUTSCHABEND 

Večer a kousek noci s němčinou strávili ve čtvrtek 25.2. studenti z ročníků PL1 a PL2, kteří se chystají 

na týdenní návštěvu partnerské školy v Syke, kde prožijí týden v rodinách svých německých spolužáků 

a s němčinou se setkají velmi intenzívně. Německý večer byl zakončený sledováním filmu Die Welle, 

režiséra Denise Gansela, jehož děj se odehrává ve školním prostředí a byl inspirován skutečnou 

událostí a jedním sociálním experimentem. A pak už se nám hezky spalo v našem domově mládeže, 

paním vychovatelkám děkujeme za pomoc. 



23. ROČNÍK PŘEHLÍDKY CÍRKEVNÍCH ŠKOL 

srdečně Vás zveme na 23. ročník Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol, která 

se koná od úterý 15. března do čtvrtku 17. března, kdy bude zakončena slavnostními galaprogramy. V 

letošním ročníku přivítáme děti a studenty z 22 škol z České a Slovenské republiky a těšíme se na 82 

vystoupení. 

 

 

 

 

 

 



ALMANACH KAREL IV. A GRATULACE KE 3. MÍSTU | 18.03.2016 

Almanach Karel IV. najdete v sekci Akce, aktivity, projekty - Celostátní akce pořádané školou- Literární 

soutěž. Přejeme Vám hezké počtení. Rádi také ještě jednou blahopřejeme všem autorům oceněných 

prací a ke 3. místu v kategorii poezie v této celostátní literární soutěži gratulujeme i naší studentce 

Zdeňce Strachotové. 

 

IMPROVIZAČNÍ ZÁPAS ODRY:OSTRAVA  

Náš tým divadelní improvizace O.Sl.I. (Odry SLušně Improvizují) ze Střední pedagogické a Střední 

zdravotnické školy sv. Anežky České již potřetí změřil síly s ostravským týmem All Imp. Nynější zápas 

se odehrával 8. 3. 2016 v Ostravě U Krokodýlího ocasu. Rozhodcovskou roli měla Anna Presová a 

konferoval Adam Carda. „Oslice“ reprezentovala děvčata: Adéla Hrabovská, Kateřina Konderlová a 

Claudie Janiková z PMP 4. trenérka Adéla Hrabovská 



KRAJSKÁ SOUTĚŽ V GRAFICKÝCH DISCIPLÍNÁCH  

Dne 22. 3. 2016 se na Moravskoslezské obchodní akademii v Ostravě konala Krajská soutěž v 

grafických disciplínách. Mezi zúčastněné střední školy se letos poprvé zařadila i naše škola, kterou v 

disciplíně Wordprocessing reprezentovaly Tereza Galandžárová, Nikola Kohutová a Julie Svobodová ze 

třídy PMP2. Nejlepšího umístění dosáhla Tereza Galandžárová, která obsadila krásné 12. místo. 

Gratulujeme a všem studentkám děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Kateřina Hrabálková 

1.MÍSTO V CELOSTÁTNÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽI STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL 

Tuto soutěž již po třetí pořádá Střední pedagogická škola Boskovice, letošní téma prací určených pro 

dětské čtenáře v mateřských školách, bylo „Písmenka“. 1. místo v kategorii próza obsadila studentka 

naší školy 1. ročníku oboru Pedagogické lyceum Adéla Kleslová. Této soutěže se každoročně 

účastníme a jsme moc rádi, že jsme ve velké konkurenci pedagogických škol dosud vždy obsadili 

medailová místa. Adélce gratulujeme. 

ORLOVSKÁ SOUTĚŽ V INFORMATICE 

 V pátek 8. 4. 2016 se konal 20. ročník Orlovské soutěže v informatice. Za naši školu se soutěže 

zúčastnily Tereza Galandžárová, Nikola Kohutová a Julie Svobodová (PMP2). V kategorii 

Wordprocessing se v silné konkurenci škol zaměřených na informatiku nejlépe umístila Julie 

Svobodová, která obsadila 14. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Kateřina 

Hrabálková 

STUDIJNÍ POBYT V NĚMECKU 

V termínu 3. - 9. dubna navštívilo 9 studentů naši partnerskou školu v severoněmeckém Syke. Naši 

studenti bydleli v rodinách, se svými spolužáky se účastnili výuky a v odpoledních hodinách se účastnili 

krásných výletů za poznáním těchto dalekých krajů, navštívili Brémy, Brémský přístav a muzeum 

klimatu a také Hamburg. Celý týden byl náročný, ale velmi motivující a přispěl k rozvoji jazykových 

znalostí i poznání života a životní úrovně této velké a bohaté sousední země. Za poskytnutí grantu 

děkujeme Německé biskupské konferenci RENOVABIS. 

 



HRÁTKY S ANGLIČTINOU PRO DĚTI  

a ohlas ze základní školy: "V úterý 13. dubna nás pozvala děvčata dramatického kroužku SPgŠ a SZŠ 

sv. Anežky České na anglickou hodinu. Naši třeťáci tiše seděli v malém sále a čekali, co se bude dít. 

Zazvonil zvoneček a představení začalo. Děti v průběhu celé hodiny zhlédly pohádku Goldilocks and 

Three Bears, skládaly puzzle, luštily rébusy, odpovídaly na otázky, zpívaly písničky a to vše v 

angličtině. Velké díky patří vedoucí učitelce Mgr. Lence Chodurové za přípravu a vedení celé akce. 

Doufáme, že si podobnou akci zase zopakujeme, protože je to pro děti možnost setkat se s anglickým 

jazykem i mimo vyučování." Moc děkujeme za milá slova. Tyto naše aktivity vysoce hodnotila také 

Česká školní inspekce. 

 

 

 

ČŠI - VÝPIS Z INSPEKČNÍ ZPRÁVY 

Ve dnech 8.3. - 11.3. 2016 proběhla u nás ve škole kontrolní činnost České školní inspekce. V inspekční 

zprávě jsou uvedené výsledky této činosti. Naše škola je již po třetí v řadě ČŠI hodnocená výborně. 

Celou inspekční zprávu si můžete přečíst v sekci www.cssodry.cz/dokumenty, řády, samospráva/ČŠI. 

 Přinášíme přepis z kapitoly: Závěry (str. 10) -  Zásadní klady 

 -  Funkční systém zapojení žáků do sociálních služeb (např. v odděleních léčebny 

dlouhodobě nemocných v místní nemocnici, návštěvy seniorů v Domově Odry, návštěvy v 

domácnostech seniorů a pomoc ve spolupráci s charitou). 

 - Organizace celostátních soutěží (ve školním roce 2015/16 – 23. ročník Celostátní 

přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol, 3. ročník Celostátní literární soutěže „Karel IV. – 

štít míru a sloup pokoje“, 2. ročník Myšlenkové mapy v anglickém jazyce – soutěže pro střední  



pedagogické školy v ČR, ve školním roce 2013/14 putovní soutěž středních pedagogických škol 

„Pedagogická poema“). 

 - Realizace mezinárodního projektu Comenius – celkem čtyři projekty v letech 2006 až 

2015 a jiné mezinárodní aktivity. 

 - Příprava nadaných žáků k mezinárodním zkouškám Cambridge English a příprava 

žáků oboru předškolní a mimoškolní pedagogika k výuce angličtiny hrou v mateřských školách. 

 - Významným kladem je zajištění bezbariérového přístupu do DM i do SŠ. 

Hodnocení vývoje 

 - V období od předchozí inspekční činnosti došlo ke zkvalitnění materiálního vybavení 

školy. 

 - Plánovitě je zlepšován stav budov, v minulém roce byla provedena výměna oken a 

zateplení fasády v budově tělocvičny. 

 - Významné bylo ve sledovaném období zapojování školy do celé řady projektů. 

 - V části sledovaných ukazatelů (viz Závěry – Zásadní klady) dosahuje škola výborné 

úrovně. 

MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA V KOŠICÍCH 

Ve dnech 26. - 28. 4. 2016 náš pěvecký sbor reprezentoval školu a město Odry v Košicích, kde se konal 

IV. ročník Mezinárodní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol. Pořádala jej Katolícka 

stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda. 

Datio bylo jediným zahraničním účastníkem přehlídky. Vedle hudebního pásma bylo na programu 

umělecké čtení Širan a Mary Masrie v podání studentek PMP2 Adély Haasové a Julie Svobodové. 

Slovenské publikum z repertoáru Datia nejvíce zaujala píseň s názvem Kéž by svět trval, která byla 

zařazena také do závěrečného galaprogramu. Velmi kladně byla mimo jiné hodnocena hra na hoboj v 

podání Mgr. Aleny Jestřebské. Mimořádným zážitkem pro účastníky přehlídky byla účast na slavnostní 

řeckokatolické bohoslužbě, při které náš sbor zazpíval několik duchovních písní. 

Poslední přehlídkový den na Slovensku se členové Datia a pěveckého sboru Javorčatá z Bánské 

Bystrice vydali na výlet do vesnice Jasov, kde navštívili Premonstrátský klášter s kostelem sv. Jana 

Křtitele, a také národní přírodní památku Jasovskou krápníkovou jeskyni, která je zapsána na 

seznamu světového dědictví UNESCO. Další unikátní památkou, kterou Datio navštívilo již první den 

cestou do Košic, je dřevěný evangelický kostel Svätý kríž nedaleko Liptovského Mikuláše, který patří k 

největším dřevěným stavbám ve Střední Evropě. Nechyběla ani krátká zastávka na Spišském hradě, 

který je rovněž národní kulturní památkou. Slovenský zájezd se ve všech směrech vydařil a studentky i 

pedagogové budou mít na co vzpomínat. 



 

 

ZDRAVOTNICKÁ SOUTĚŽ 2016  

Ve středu 27. dubna 2016 proběhla na naší škole již tradiční soutěž zdravotnického oboru Ošetřovatel. 

Jednotlivé ročníky změřily své síly v odborných výkonech péče o nemocného. Porota hodnotila 

správnost postupu, celkový výstup práce, komunikaci s nemocným a schopnost pracovat pod tlakem 

časového limitu. Všichni soutěžící se úkolu zhostili se ctí a těšíme se na další ročník zdravotnické 

soutěže. 

 

 

 



 

„MENTÁLNÍ MAPA V ANGLICKÉM JAZYCE“ 

2. ročník celostátní soutěže pro střední pedagogické školy. Na konci dubna proběhlo vyhodnocení 

soutěže „Mentální mapa v anglickém jazyce“, kterou naše škola uspořádala pro všechny střední 

pedagogické školy v České republice. Soutěž jsme poprvé organizovali již v minulém školním roce s 

cílem podpořit u studentek těchto škol jejich kreativitu a výtvarné aktivity. 

 Na vytváření myšlenkových map již existuje spousta počítačových programů, při vlastní tvorbě s 

materiálem však může být tvůrčí potenciál smysluplně využit. Soutěž byla organizována ve dvou 

kategoriích; I. kategorie byla určena pro studentky prvních a druhých ročníků, II. kategorie pak pro 

studentky třetích ročníků. 

V letošním roce se v obou kategoriích zúčastnilo celkem sedm škol, literární téma bylo zvoleno 

vzhledem k významnému výročí jednoho z nejslavnějších světových básníků a dramatiků Williama 

Shakespeara. V tomto ročníku soutěže byla částečně upravena pravidla ohledně velikosti a vzhledu 

myšlenkové mapy – vzhledem k nápaditosti a rozsahu prací předchozího ročníku jsme se rozhodli 

zvolit zpracování formou „knihy ze zbytků“ (scrapbook), v níž se využije i koncept myšlenkových map. 

Zaslané „knihy“ potvrdily skutečnost, že studentky středních pedagogických škol mají dostatek 

tvůrčího potenciálu i znalostí anglického jazyka a reálií. Vítězné práce v obou kategoriích by mohly 

sloužit jako špičková pracovní pomůcka pro výuku na dané téma. 

 

DEN ZEMĚ 

Dne 16. 5. 2016 se žáci naší školy v rámci Dne Země zúčastnili úklidu školního pozemku, okolí školy i 

úklidu nejbližšího okolí řeky Odry. Akce proběhla ve spolupráci s Odborem životního prostředí při 

Městském úřadě v Odrách. 

 



PĚŠÍ VÝLET DO HYNČIC 

V úterý 17. 5. 2016 se naši žáci vydali pěšky do Hynčic k rodnému domu významného přírodovědce, 

zakladatele genetiky, Johanna Gregora Mendela. Dnes je na tomto místě Muzeum J. G. Mendela, kde 

se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací, týkajících se jeho osobního života, studií i výsledků 

jeho odborné práce. V rámci prohlídky muzea žáci obdrželi balíčky s dalšími informacemi o tomto 

místě i jeho okolí. 

 

 

VERNISÁŽ SOUTĚŽE PRO PEDAGOGICKÉ ŠKOLY 

Dne 26.5.2016 jsme na naší škole pořádali vernisáž k výstavě prací z 2. ročníku celostátní soutěže 

„Myšlenková mapa v anglickém jazyce“, kterou naše škola organizovala. Tato akce proběhla za účasti 

vedení školy, čestným hostem pak byla paní Michaela Vařeková, regionální zástupce nakladatelství 

Oxford University Press pro Severní Moravu. 

 Toto nakladatelství přispělo spolu s Bridge Publishing House cenami do soutěže.  

Letošní téma soutěže bylo 400. výročí úmrtí geniálního dramatika a básníka Williama Shakespeara, 

proto se stala hudebním doprovodem programu anglická renesanční ukolébavka ze začátku 17. 

století, kterou nastudoval Mgr. David Cindler s několika studentkami ze třídy PMP1. Dramatickou část 

připravilo několik děvčat a chlapců ze třídy PL1. Obecenstvo tak zhlédlo krátké vstupy z několika 



Shakespearových her, kterou propojila postava tohoto „Barda z Avonu“, do níž se s lehkostí sobě 

vlastní vtělil Ondřej Heryán. 

Na závěr programu obdržely studentky Adéla Kleslová a Ivana Bělunková ze třídy PL1 spolu s Natálii 

Sokolovou ze třídy PMP1 ocenění za třetí místo v první kategorii. Děkujeme všem, kdo se zúčastnili 

soutěže. Nemenší dík pak patří všem, kteří se podíleli na krásném zážitku z vernisáže. 

 

 

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI ANIMOVANÉ TVORBY 

Studentky naší školy Klára Tarabová (PMP1), Nikola Ondroušková (PMP1), Štěpánka Foltinová (PMP4) 

a Adéla Hrabovská (PMP4) získaly ocenění odborné poroty 1. ročníku soutěže animované tvorby dětí a 

mládeže ANIMÁG. Studentky na projektu pracovaly ve svém volném čase pod vedením vyučujících 

Mgr. Heleny Šikové a Bc. Anny Presové. 

 Slavnostní ukončení soutěže s vyhlášením výsledků pod záštitou starosty města Kroměříže Jaroslava 

Němce proběhlo v úterý 31. 5. 2016 v kině Nadsklepí v Kroměříži. Program probíhal za účasti odborné 

poroty, tvůrců soutěžních snímků i pedagogů a příznivců animované tvorby. V rámci promítání 

snímků  porota  odtajnila výsledky 1. ročníku soutěže ANIMÁG KROMĚŘÍŽ 2016. 

Náš soutěžní snímek HALÓ, SLYŠÍTE NÁS?! DVEŘE JSOU OTEVŘENÉ, PROSÍME VSTUPTE… získal 

OCENĚNÍ STŘÍBRNÉHO PLÁTNA, byl tedy promítnut spolu s další přibližně dvacítkou filmů ze škol z celé 

České republiky i Slovenské republiky na filmovém festivale ve Zlíně. 

Studentky se mohly zúčastnit slavnostního promítání vítězných filmů, které připravili organizátoři 

soutěže. Odborná porota ve složení Michael Carrington, Adéla Šímová, Karel Gamba a osobnost 

animovaného filmu ze Zlína pan Milan Šebesta, po slavnostním programu hodnotila podrobně 

jednotlivé snímky a poskytla cenné rady do dalších let. 1. 6. 2016 pak studentky v doprovodu vyučující 

navštívily Zlín, kde byla připravena filmová laboratoř a další promítání filmů. 



Organizátorem soutěže je Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola 

Kroměříž s paní ředitelkou Janou Vítkovou, záštitu udělili Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského 

parlamentu a Petr Navrátil, radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu. 

Rádi bychom, aby se tento malý úspěch naší školy stal inspirací a motivací dalším studentkám 

a studentům do dalších ročníků soutěže. Ověřily jsme si, že s trpělivostí a trochou píle může animovat 

skutečně každý a když se k tomu přidá umělecký duch, úspěch a radost z díla jsou zaručeny. 

Autorka příspěvku: Mgr. Helena Šiková 

 

DNY VÍRY - OSTRAVA 2016 

V neděli 5. června začal v Ostravě misijní projekt Dny víry. Na Masarykově náměstí byla sloužena 

slavnostní bohoslužba, kterou svým zpěvem a hrou doprovodily spojené sbory Ondrášek a Datio. 

Tento den byl zároveň oslavou 20 let od založení Ostravsko-opavské diecéze. Bohoslužby pod širým 

nebem se zúčastnilo téměř 2000 lidí, hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan 

Graubner a nechyběli ani další významní církevní a státní představitelé. 



 

 

PĚVECKÁ SOUTĚŽ ANGLICKÝ SLAVÍK 

Dne 3. 6. 2016 se v Ostravě pod záštitou jazykové školy a gymnázia Hello konala každoroční pěvecká 

soutěž „English Nightingale“ neboli Anglický slavík. Soutěžilo se ve třech kategoriích – sbor, komorní 

těleso a jednotlivci. Hodnotil se nejen zpěv, ale i výslovnost anglických textů. Konkurence byla 

obrovská, přesto nás to však nezaskočilo, ačkoliv se naše škola letos zúčastnila poprvé. 

 Charlotte Řeháčková a Štěpán Klos, studenti 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky 

zazpívali duet Franka Sinatry Something Stupid. K vystoupení si připravili i krátkou scénku, která se 

odehrávala v restauraci. Chlapecká dvojice Martin Mužný a David Bartoň, oba studenti 2. ročníku 

oboru Pedagogické lyceum zazpívali současnou píseň Im Yours od Jasona Mraze. Za svůj počin získali 

Čestné uznání poroty. Děkujeme za krásné výkony a blahopřejeme k uznání poroty.  

Mgr. Lenka Ďulíková 

 

 



ANGLIČTINA S JACLYN 

Po čtyřech letech nás znovu navštívila slečna Jaclyn Jirak z USA, která přiletěla na měsíční návštěvu 

České republiky. Jaclyn v naší škole pracovala dva roky jako rodilá mluvčí díky Fulbrightově nadaci. 

Nyní se s našimi studenty zúčastnila výletu do Prahy, spolu s německou skupinou ze Syke u Brém, 

Jackie v Praze bydlela s našimi děvčaty a prožila s nimi krásné, kulturně, hudebně i jazykově bohaté 

dny. Svou návštěvou nás potěšila i ve škole, pro mnohé naše studenty to byla první životní zkušenost s 

živou angličtinou a přinesla radost z jazyka i ze setkání samotného. Moc děkujeme. 

 

POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOST A ŠKOLNÍ AKADEMII  

Srdečně zveme všechny přátele školy na zahradní slavnost a školní akademii s programem k 25. výročí 

znovuotevření a 155.výročí založení školy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


