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ADAPTAČNÍ POBYTY 2013 

Zdravíme všechny naše studentky a studenty na konci prázdnin a těšíme se na setkání s našimi 

nováčky v posledním prázdninovém týdnu. Adaptační kurz pro třídu PMP1 (předškolní pedagogika) se 

koná od pondělí do středy. V pondělí 26.8. se na Vás těšíme od 14:00 hodin ve vestibulu školy, 

případně ve 14:30 na autobusovém nádraží. Na studentky a studenty oborů SČ 1 a O1 se těšíme ve 

středu 26.8. ve stejných časech. (tj. od 14:00 hodin ve vestibulu školy), tento adaptační pobyt končí v 

pátek 30.8. v cca 15:30 v Odrách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI 

Blahopřejeme naší studentce čtvrtého ročníku oboru Pedagogické lyceum, Dominice Janů, k úspěšné 

reprezentaci naší školy v celostátní "Literární soutěži v tvorbě prózy a poezie pro děti", kterou 

pořádala Střední pedagogická škola v Boskovicích. Dominika se umístila na 3. místě v kategorii D - 

próza. 

DEN CÍRKEVNÍHO ŠKOLSTVÍ 

• Římskokatolická církev si již tradičně 16. září připomíná Den církevního školství. • Slaví se na svátek 

sv. Ludmily. Tato světice, babička sv. Václava, vychovala svého vnuka ve velkou osobnost našich 

dějin, a právě proto byla vybrána za patronku všech učitelů a vychovatelů, aby jim pomáhala v jejich 

zodpovědném úkolu. 

• V tomto školním roce 2013/2014 funguje v Česku 24 mateřských, 23 základních, 30 středních (z 

toho 18 gymnázií), 5 vyšších odborných škol a 1 konzervatoř katolických zřizovatelů (jako jsou 

diecéze, řády, řehole i farnosti). Školy jsou otevřeny věřícím i nevěřícím. 

 

NÁVŠTĚVA CESTY ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ 

Naši studenti spolu s pedagogy navštívili 6 autobusy v rámci dne církevních škol kromě poutního 

kostela ve Staré Vodě a farního kostela v Budišově nad Budišovkou, také památník- Cestu česko-

německého porozumění - kde i naše škola v červnu tohoto roku položila žulovou desku.Žijeme v 

21.století, a proto vyzýváme všechny, kdo mají zájem na budování dobrých současných i budoucích 

vztahů mezi Čechy a Němci, obyvateli této země, aby se vydali na  společnou Cestu porozumění. 

Smyslem této cesty je, aby každý jednotlivec, skupina lidí, či organizace mohli symbolickým základním 

kamenem položeným na skutečnou cestu prezentovat svůj zájem na budování dobrých vztahů mezi 

národy, které zde žily a žijí. Tato cesta začíná u kříže, coby symbolu smíření a míří do budoucnosti. 

Její délka a žulové kvádry se jmény stavitelů jsou důkazem a připomínkou našeho společného 

přesvědčení. Dne 12.května 1999 bylo slavnostně položeno prvních 23 žulových kamenů. 

 



 

 

 

 

NOVÝ PROJEKT COMENIUS 

Následující dva školní roky nás čeká, v rámci našeho již 4. projektu Comenius, spolupráce se školami 

v Německu, Polsku, Litvě, Finsku, Turecku a Portugalsku. V letošním školním roce se uskuteční 

návštěva partnerských škol v Portugalsku a Finsku. 

 

 

 

KULTURNÍ FESTIVAL: JIČÍN - MĚSTO POHÁDKY 

17 děvčat a 2 vyučujících naší školy se zúčastnily 23. ročníku festivalu Jičín - město pohádky s 

podtitulem Kolo, kolo mlýnský...aneb chce to fortel. Naše skupina byla vybrána ve výběrovém řízení a 

realizovala výtvarně-dramatickou dílnu pro děti 1. stupně ZŠ. 



Název dílny byl: Šupinatí a rohatí aneb život ve vodě a v pekle. Dílna byla realizována v pátek 13. 9. 

2013. Cílem akce bylo rozvinout praktické dovednosti v rámci zvoleného studijního oboru (Předškolní 

a mimoškolní pedagogika). Naučit se pracovat na projektech kulturních akcí pořádaných různými 

organizacemi. 

 

 

 

SPORTOVNÍ KURZ 22.9-27.9. 

Jako každý rok vyrazili v neděli 22. září studenti třetích ročníků a 5 kantorů na kolech směr Jánské 

Koupele, kde měli strávit týdenní sportovní kurz plný krásných sportovních zážitků. Ubytováni  byli v 

Ústřední hasičské škole, kam  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  hřebčín v Klokočově, kde  si prohlédli stáje a zájemci se mohli svést na koních. Na závěr 

sportovního kurzu  vyjeli do Hradce nad Moravicí, kde  navštívili místní zámek. Týden jim rychle utekl 

a na zážitky jim zbyly jen vzpomínky a mnoho krásných fotografií. 



 

 

 

NĚMČINA S RODILOU MLUVČÍ 

Ve dnech 7. až 9. října měli naši studenti možnost setkání s rodilou mluvčí pro německý jazyk. O 

krásné hodiny se postarala švýcarská vyučující paní Mirjam. 

 

 

 



4. PROJEKT COMENIUS ZAČÍNÁ 

Ve dnech 26. října až 1. listopadu se v portugalské Quarteiře sešli zástupci 7 zemí: vyučující z Finska, 

Litvy, Polska, Německa, Čech, Portugalska a Turecka, aby pro své studenty připravili nový projekt 

Comenius. Na jarní setkání ve Finsku se pak vypraví také studenti. 

 

POZVÁNKA NA PEDAGOGICKOU POEMU 

Srdečně Vás zveme na 46. ročník celostátní přehlídky středních pedagogických škol - 

PEDAGOGICKOU POEMU, která se poprvé v historii uskuteční na půdě církevní školy, Tématem 

letošního ročníku je plynutí času. Přejeme všem, aby 3 dny strávené v Odrách krásně plynuly a byly 

plné inspirativních zážitků a radosti rozdávané a přijímané. 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY 

Srdečně zveme všechny zájemce o studium 14.listopadu na DOD školy. Od 10 do 17 hodin s asi 

hodinovým programem bude předveden zkrácený průběh přijímacího řízení, ukázky činnosti 

pěveckého sboru a dramatického kroužku. 

 

 

 

 



SPOLUPRÁCE SE SPECIÁLNÍ MŠ A ZŠ MOTÝLEK KOPŘIVNICE | 

V rámci přehlídky pořádané speciální MŠ a ZŠ Motýlek v Kopřivnici s účastí mnoha dalších 
speciálních škol z okolí jsme opět, jako v loňském roce, přijali pozvání vystoupit společně s dětmi. 
Tento rok byla akademie s podtitulem Westernový Motýlek. Děvčata tanečního kroužku nacvičily s 
dětmi předškolního věku s autismem taneční vystoupení s názvem Indiáni na divokém západě. 
Vystoupení sklidilo velký aplaus jak na veřejné přehlídce v sobotu 9.11.2013, tak na výchovném 
koncertě pro okolní základní školy v pondělí 11.11.2013 Děti v rámci nacvičování zavítaly i do naší 
školy během podzimních prázdnin, aby měli všichni více času se poznat a sladit. Děvčatům děkujeme 
a těšíme se na další spolupráci při XVIII. ročníku přehlídky Motýlek. 

 

FESTIVAL AMATÉRSKÉHO DIVADLA „A PROČ NE“ 

Dne 13.11. 2013 se improvizační skupina O.SL.I. (Odry Slušně Improvizují) zúčastnila 4. ročníku 

nesoutěžního festivalu amatérského divadla A proč ne pořádaného Dělnickým domem v Odrách. 

Své vystoupení skupina zahájila v 18:00 a ve své dvouhodinové improshow se divákům představily 

studentky 1. až 4. ročníků SPdgŠ a SZŠ sv. A. České. Prostřednictvím této zprávy O.SL.I. děkují 

pořadatelům festivalu za příležitost zúčastnit se této akce a skvělým divákům, kteří nás svým smíchem 

a potleskem podpořili v další umělecké činnosti. O.SL.I. 

 

SOUTĚŽ STŘEDNÍ ROKU 2013/2014 

V internetovém hlasování pořádaném Českou studentskou unií se naše škola umístila na skvělém 3. 

místě v hodnocení studentů a 2. místě v hodnocení absolventů mezi 104 středními odbornými 

školami Moravskoslezského kraje . Děkujeme za Vaše hlasy, Vaše přízeň nás těší a je pro nás 

závazkem. 

 

 

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM A SPONZORŮM 

Děkujeme za hlasování našich studentů v soutěži o střední školu roku, přejeme jim, aby u nás byli 

spokojení a úspěšní a děkujeme také jejich rodičům za podporu naší škole, naposled za jejich dary 

pro celostátní soutěž Pedagogická poema. 

 

ZERTIFIKAT DEUTSCH B1 

V pondělí 2.12. skládaly studentky 4. ročníku pedagogického lycea zkušební testy mezinárodní 

zkoušky z německého jazyka, za účasti lektora ostravské jazykové školy vyzkoušely všechny části 

komplexní zkoušky - Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen. Gratulujeme a přejeme hodně sil k vlastní 

zkoušce 



 

CELOSTÁTNÍ FINÁLE VE VOLEJBALE 

Ve dnech 20. - 21. 11. 2013 se družstvo děvčat naší školy zúčastnilo celostátního finále církevních 

škol v odbíjené dívek. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev z církevních škol. V konečném 

hodnocení obsadilo družstvo děvčat 5. místo 

 

OKRESNÍ KOLA VE FLORBALU DÍVEK A CHLAPCŮ 

Ve středu 27.11.2013 se pod hlavičkou naší školy uskutečnilo okresní kolo ve florbalu chlapců. 

Turnaje se zúčastnila čtyři družstva a hrálo se systémem každý s každým. Dne 4.12.2013 pak 

pořádala naše škola Okresní finále středních škol ve florbalu. 

Turnaj se uskutečnil v městské hale a na finále přijelo celkem šest družstev středních škol našeho 

okresu. Družstva byla rozlosována do dvou skupin, kde se hrály utkání systémem každý s každým. Po 

odehrání utkání ve skupinách následovala semifinálová utkání a utkání o konečné umístění. Turnaj byl 

hrán v duchu fair play a všechna utkání byla dramatická do poslední minuty. O konečném pořadí 

rozhodovalo hlavně sportovní štěstí. Všem zúčastněným studentkám a studentům děkujeme za 

vzornou reprezentaci školy a pomoc při organizaci turnaje. 

 

 

ÚSPĚŠNÁ KOLAUDACE 

V úterý 10.12. proběhla kolaudace 2. části rekonstruovaného nádvoří školy. Součástí nádvoří je malé 

atrium, novou dominantou nádvoří je zvonička. Děkujeme všem, kdo se na stavbě podíleli a 

studentům a kolegům přejeme radostný příchod do školy. 

 

KNIHA JMENOVÁNKY 

Moc rádi dáváme na vědomí našim studentům, absolventům i kolegům, že je na světě nová krásná 

kniha "JMENOVÁNKY", na které se autorsky podílela naše kolegyně Mgr.Jana Mrlínová - Vozáriková 

se svými přáteli. Kniha obsahuje 20 krátkých pohádek a příběhů k nejfrekventovanějším dětským 

jménům, krásné ilustrace a náměty pro aktivity a hry pro celou rodinu a také texty písní, které jsou na 

přiloženém CD. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů týmu autorů i knize samotné. Více informací 

www.jmenovánky.cz. 

 

 

 



KONCERT SBORU DATIO V RAKOUSKU 

Krásné dva dny, 18. a 19. prosince, strávily studentky sboru Datio ve Vídni a v Laxenburgu, kam náš 

sbor přijel na pozvání sester Svatého Kříže. V Laxenburgu se konal podvečerní koncert, po vřelém 

přijetí a milém pohoštění se sbor vydal zpět do centra Vídně, na adventní trhy a za poznáním krás 

tohoto města. 

 

POSVĚCENÍ ZVONU 

20. prosince, poslední školní den roku 2013, po slavnostní mši svaté, se na novém nádvoří školy 

konalo posvěcení nového zvonu ve zvoničce. krátké slovo pronesl školní kaplan otec Zdenko, který 

zmínil krásnou myšlenku: "... co by byl zvon bez srdce?..." A co by byl člověk ...? 

 

 



LEDNOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 9.1.2014 

Srdečně zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče ve čtvrtek 9. ledna na DOD, rádi Vám 

budeme k dispozici od 10 do 17 hodin. V 10 hodin začne hodinový program - bude předveden 

zkrácený průběh přijímacího řízení pro obory Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické 

lyceum a informace pro zájemce o obory Sociální činnost a Ošetřovatel. Přijímací zkoušky si budete 

moci nanečisto vyzkoušet. Připravujeme pro Vás také ukázky činnosti pěveckého sboru a 

dramatického kroužku. 

 

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 2014 

V neděli 12. 1. 2014 se vydala skupina 6 kantorů a 45 studentů do Jeseníků, kde na chatě Brand měla 

strávit týdenní lyžařský výcvikový pobyt. Skupina sjezdařů získávala a rozšiřovala si poznatky a 

dovednosti na nedaleké 1350 m dlouhé sjezdovce Kopřivná, která i přes špatné klimatické poměry 

byla na každý den perfektně připravená. 

Druhá skupina běžkařů vyjížděla na Praděd, kde brázdila v prašanu připravené běžkařské tratě. Ve 

středu si jedna skupina vyjela do nedaleké Karlovy Studánky proslulé svým jedinečným horským 

klimatem a výbornou minerální vodou. Zde navštívila bazénový komplex s vodoléčbou a uměle 

vybudovaný vodopád na řece Bílá Opava. Druhá skupina si vyjela na běžkách na vrchol Praděd a 

chatu Švýcarna. V době volna si studenti osvojovali metodiku sjezdového, běžeckého lyžování a 

snowboardingu. V pátek jsme si uvědomili, že týdenní pobyt nám rychle utekl a na krásný týden nám 

zbyly jen fotky a vzpomínky. 

 

 

 



 

 

PROJEKTOVÝ KUFR COMENIUS 

Studenti ve škole jsou již naplno zapojení do práce v našem 4. projektu Comenius. Náš současný 

aktuální projektový úkol byl připravit „Projektový kufr“, který bude reprezentovat naši zemi a postupně 

navštíví všechny školy našich partnerů v Německu, Portugalsku, Turecku, Polsku, Litvě a Finsku. 

Studenti připravili mnoho krásných materiálů: pohádkové postavičky v čele s krtečkem, autíčko Tatra 

spolu s leporelkem obsahující značky nejvýznamnějších českých firem, v kufru jsou dále zastoupení 

čeští spisovatelé, malíři, skladatelé, i materiály ukazující krásy České republiky a jejich památek 

chráněných v rámci Unesco. Současně se těšíme na projektové kufříky našich partnerských škol a na 

odkrývání a poznávání krás jejich zemí. 

 

 

 

 

 



11. REPREZENTAČNÍ PLES 

V pátek 24. ledna se konal v Dělnickém domě v Odrách slavnostní ples spojený se stužkováním 

studentek a studentů končících ročníků. Všem pořadatelům děkujeme za krásný ples a kolegům a 

rodičům studentů za bohaté dary do tomboly. 

 

 

TŘÍDÍME ODPAD 

V našich třídách se objevily barevné tašky na třídění komunálního odpadu. Cílem tohoto projektu je 

popularizace a usnadnění třídění odpadů na naší škole.Podpora recyklace odpadu ovlivňuje další 

život odpadu - pokud ho správně roztřídíme, umožníme tak jeho recyklaci a znovupoužití. Pokud jej 

vyhodíme do obyčejné popelnice, většinou skončí zcela bez užitku na skládce. 

 



 

ROČNÍKOVÉ PROJEKTY 2013-14 

Ve čtvrtek 20. 2, a v pátek 21.2. budou studenti třetích ročníků obhajovat a prezentovat své ročníkové 

projekty, na těchto projektech pracovali ve skupinkách od druhého pololetí druhého ročníku. Zadaná 

témata byla: pro studenty třídy SČ 3: Comix a Somatopedie, 

pro studenty třídy PMP3: Cyklistika, Jazyková propedeutika v MŠ a Folklórní tance v našem regionu. 

Pro studenty ze třídy PL3: Migrace v době komunismu v ČR a Pedagogika Dona Bosca. Studenti v 

těchto projektech zpracovávali teoretickou, výzkumnou i praktickou část. V rámci praktické části 

navštívili řadu pracovišť, např. MŠ v Odrách, ve Staré Bělé, MŠ Motýlek v Kopřivnici, ZŠ v Odrách, ve 

Spálově, v Kopřivnici, SVČ v Havířově a také domovy seniorů v Hranicích a Odrách. Všem 

organizacím děkujeme za spolupráci a našim studentům za velký kus práce a krásné projekty. 

 

21. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY 

Srdečně vítáme všechny účastníky Celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol, 

těšíme se na hosty ze 23 škol a na jejich 81 vystoupení. Všem přejeme krásný, přátelský a inspirativní 

pobyt u nás 

 

KONCERT TŘÍ SBORŮ 

Srdečně zveme na večerní koncert, který se bude konat ve středu 19.3.2014 v kostele svatého 

Bartoloměje v Odrách, v 18:30. Vystupovat budou studenti z Biskupského gymnázia z Brna a SPgŠ 

sv. Cyrila a Metoda Košic a děti z CZŠ sv. Ludmily z Hradce nad Moravicí. 

 

 



VEČER CHVAL 

Ve středu 19.3. zveme všechny zájemce také na koncert Večera chval pro TV NOE, který hudebně 

doprovodí studenti z církevních pedagogických škol z Oder a Brna a jejich sbory Datio a Cantate. 

Přejeme všem krásný umělecký i duchovní zážitek. 

SLAVNOSTNÍ GALAPROGRAMY 

21. ročník celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti uzavírají tradičně tři 

galaprogramy v Dělnickém domě v Odrách ve čtvrtek 20.3. v 17:00, 19:00 a 21:30. Všichni jste 

srdečně zváni. Za natáčení galaprogramů i celého přehlídkového dění děkujeme TV NOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAŠE ŠKOLA V SÍTI MRKVIČKA 

Naše škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/ environmentální 

výchovu s platnou registrací do 31.prosince 2014. Studenti denního a dálkového studia oboru 

Předškolní a mimoškolní pedagogika tak mohou využít výhod plynoucích z členství pro svou budoucí 

praxi. 

 

 

 



NAŠE PANÍ ŘEDITELKA VYZNAMENÁNA MEDAILÍ MŠMT - 

BLAHOPŘEJEME !!! 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek dnes 28. 3. v pražském Lichtenštejnském 

paláci udělil u příležitosti Dne učitelů - který byl letos poprvé zařazen mezi významné dny ČR - 

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 51 vynikajícím pedagogům všech stupňů 

vzdělávací soustavy. Paní ředitelka se zasloužila o přeměnu školy v moderní a respektovanou 

vzdělávací instituci, škola se pravidelně zapojuje do projektů Comenius a dalších evropských projektů. 

Ministr školství ocenil na Den učitelů vynikající pedagogy 

 

  

35 pedagogů, mezi nimi naše paní ředitelka, obdrželo Medaili 2. stupně (bronzová, za vynikající 

pedagogickou činnost), 16 pedagogů pak Medaili 1. stupně (stříbrná, za dlouhodobou vynikající 

pedagogickou činnost), jedna medaile byla udělena in memoriam.Medaile Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy se udělují od roku 1997, a to jako nejvyšší ocenění působení v resortu 

školství. Je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké 

práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při 

zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. 

 

 

HUDEBNÍ FESTIVAL PRACHATICE 2014 - 1.MÍSTO SBORU DATIO | 

Ve dnech 26. – 29. března 2014 se náš sbor Datio zúčastnil 37. ročníku Hudebního festivalu středních 

pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických v Prachaticích. V 7 soutěžních 

kategoriích se představilo přes 200 studentů ze 12 pedagogických škol. V kategorii Pěvecké sbory 

jsme si vyzpívali 1. místo. 

Kromě zlata jsme si z rodiště sv. Jana Nepomuka Neumanna (1811 – 1860) odvezli také mnoho 

hudebních a společenských zážitků. Poznali jsme historické centrum Prachatic i nejvyšší místo v okolí 

– rozhlednu na vrcholu Libína (1096 m). Již nyní se těšíme na další ročník Hudebního festivalu, 

tentokrát v Karlových Varech. 



 

 

 



CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA - PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 

21. ročník celostátní přehlídky zájmové umělecké činnosti se mohl konat díky pomoci mnoha grantů, 

děkujeme všem dárcům: MŠMT ČR, MK ČR, Moravskoslezský kraj, Město Odry, BOO, Arcibiskupství 

pražské, Arcibiskupství olomoucké, Biskupství plzeňské, Biskupství českobudějovické, Česká 

provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděie, Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého 

Františka, účastnické poplatky hostujících škol, dary rodičů a žáků naší školy, občerstvení firma 

Váhala a spol. Hustopeče 

 

NÁVŠTĚVA HELSINEK V RÁMCI PROJEKTU COMENIUS 

V týdnu od soboty 29.3. do soboty 5.4.2014 se skupina 6 studentů a 3 vyučujících zúčastnila 

mezinárodního setkání studentů ze 7 zemí v Helsinkách. Setkání se konalo v rámci projektu 

Comenius "Heimat(los) in Europa" - "Domov/bez domova v Evropě". Zúčastněné země byly: Finsko, 

Litva, Polsko, Německo, Portugalsko, Turecko a Česká republika. 

 

PŘEDNÁŠKA VELVYSLANCE ČR VE VATIKÁNU 

Při příležitosti svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II. se na naší škole uskutečnila přednáška 

bývalého velvyslance České republiky ve Vatikánu Pavla Jajtnera. Jeho poutavé vyprávění se od 

studentů setkalo s pozitivním ohlasem. 

 

 



STUDENTSKÉ VOLBY DO EP 2014 

V úterý 29.4. ve škole proběhly studentské volby do Evropského parlamentu, které mají podpořit 

občanskou iniciativu u mladé generace. Voleb se zúčastnilo 109 studentů. Celorepublikově i u nás 

zvítězila Česká pirátská strana. Druhé místo na naší škole zaujala KDU-ČSL spolu s ANO 2011. 

Celkově se zúčastnilo 254 středních škol. 

 

 

MEZINÁRODNÍ DEN OŠETŘOVATELSTVÍ 

12. května, na den narození Florence Nightingalové (*12. května 1820 Florencie, Itálie + 13. srpna 

1910, Londýn) anglické ošetřovatelky šlechtického původu, autorky odborné literatury, proběhlo 

připomenutí Mezinárodního dne ošetřovatelství s mottem NE VŠICHNI ANDĚLÉ MAJÍ KŘÍDLA. 



 

 

100 % ÚSPĚŠNOST U PÍSEMNÉ ČÁSTI MATURITY 

Naši stávající maturanti uspěli v písemné části státní maturitní zkoušky ( didaktický test, písemná 

práce) z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky na 100%. Gratulujeme a přejeme stejnou 

úspěšnost i v ústní části maturitní zkoušky. 

 

TANEČNÍ PŘEHLÍDKA HLUČÍNSKÝ TALENT 

Dne 17.5.2014 se školní taneční kroužek zúčastnil přehlídky moderního a scénického tance Hlučínský 

talent. V této soutěži děvčata vystoupila s tancem v maskách „V tváří v tvář“ a sklidila velký potlesk. 

Přes velkou konkurenci souborů zejména ze ZUŠ však medailovou pozici neobsadila. Celodenní 

přehlídku jsme si užily a získaly spoustu užitečných zkušeností. 

 

 

 



ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽI 

Studentky třídy PL4 uspěly se svým projektem na soutěži "Máš umělecké střevo", kterou každoročně 

vyhlašuje Národní galerie v Praze. Neprve je čekalo na konci dubna semifinálové kolo, kterým 

úspěšně prošly. Z 25 projektů, které se probojovaly do finále, skončila PL4 na 4. místě a je jedním z 

osmi soutěžních týmů, jejichž práce budou letos vystaveny na 26. mezinárodním bienále grafického 

designu Brno 2014, které pořádá Moravská galerie v Brně. Gratulujeme. 

 

BRONZ PRO TANEČNÍ KROUŽEK 

Dne 31. 5. 2014 se školní taneční kroužek, opět jako v loňském roce, zúčastnil 13. ročníku celostátní 

přehlídky dětských a mládežnických kolektivů s mezinárodní účastí pod názvem Hronovské jablíčko 

2014. Na tuto soutěž děvčata společně odcestovala až do vzdáleného českého Hronova a vystoupila 

s tanci „Jsi mé pouto“ a „Pro Tebe“. V kategorii show a parketové kompozice vybojovaly pěkné třetí 

místo. Děvčata obdržela medaile, diplom a sladký dort! Gratulujeme a děkujeme za krásný zážitek 

organizátorům. 

 

 



INTERAKTIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI MŠ A ŽÁKY ZŠ 

Na červen si žáci Pedagogického lycea, Předškolní a mimoškolní pedagogiky a Sociální činnosti 

připravili interaktivní programy pro děti z mateřských a základních škol. Cílem těchto interaktivních 

představení (Pomluvy ve škole, Počítačové hry, Putování s pošťákem) bylo zapojit děti/žáky 

do dramatických činností a prostřednictvím divadla je přimět přemýšlet nad problémy, které je 

obklopují. 

 

MŮJ MEDVĚD FLÓRA 

4. června zavítal do naší školy Luděk Richter se svou divadelní společností Kejklíř. Pozvaným dětem z 

MŠ ve Fulneku zahrál představení Můj medvěd Flóra a tím dokázal budoucím učitelkám MŠ (žáci 

oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika), 

že divadlem lze děti vzdělávat a vychovávat. Na závěr své návštěvy věnoval svůj čas otevřené 

diskusi, z níž vyplynuly důležité kroky, jak pracovat s divadelní inscenací u dětí předškolního věku. 

Děkujeme Luďku! 

 

SOUSTŘEDĚNÍ DIVADELNÍHO SOUBORU NALEHKO 

Součástí výuky v rámci Střediska volného času bylo i soustředění souboru, které se uskutečnilo 8. 6. 

2014, jehož cílem bylo připravit zamýšlenou divadelní inscenaci s prvky Storytellingu na premiéru, 

která byla naplánována na 11. 6. 2014. Na soustředění byly 

fixovány jednotlivé situace z tří příběhů, jehož zastřešující název se stal zároveň názvem pro celou 

inscenaci, Tajemství tří žen. Soustředění trvalo od 10:00 do 18:00. 

 

VÝTVARNÝ PLENÉR 

Osmnáct statečných studentů naší školy se ve dnech 15. - 19. června vydalo do Olomouce, aby se tu 

vyzbrojeni složkami, malířskými stojany, barvami, tužkami a pastely utkali s nástrahami výtvarného 

ztvárnění volné krajiny i města. Kromě výtvarné tvorby v ulicích Olomouce navštívili Svatý kopeček, 

Arcidiecézní muzeum a Muzeum umění. Jsme moc rádi, že se jim krajinářský kurz vydařil nejen díky 

počasí a jejich díla teď můžeme vidět vystavená na chodbách školy. 

 

 

 



SVITAVY 2014 

V termínu od 13. do 19. 6. se vybraní žáci naší školy zúčastnili, jako v minulých letech, Celostátní 

přehlídky dětského divadla Dětská scéna ve Svitavách. Rok 2014 pro ně připravil akreditované 

semináře MŠMT ČR významných osobností dramatické výchovy 

a dětského divadla (Michael Supple, Vlasta Gregorová. Součástí doprovodného programu byla 

inscenace divadla Drak Hradec Králové Poslední trik Georgese Méliése, která sklidila nemalé ovace, 

koncert hudební kapely Příhody kluka MomBarďáka a další. Přehlídky se zúčastnilo celkem 8 žáků z 

oborů Pedagogické lyceum a Sociální činnost, kteří v rámci Střediska volného času vyvíjeli 

mimořádnou činnost a reprezentovali tak školu. 

 

 

 

 

 

 

 



A JSME ZASE O ROK STARŠÍ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


