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SEZNAMOVACÍ POBYTY PRO 1. ROČNÍKY 

První zářijový týden prožili naši Benjamínci z prvních ročníků na adaptačních pobytech v Diecézním 

středisku pro mládež ve Staré Vsi. Našim nováčkům přejeme, aby jejich pobyt u nás ve škole 

pokračoval stále tak hezky, jak začal. :-) 

 

 

 

 

 

ÚSPĚŠNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015-16  

V pondělí 12. září se konal první opravný termín ústních maturitních zkoušek. V naší škole k němu 

přistoupily dvě studentky, své ústní profilové zkoušky složily obě velmi dobře. Gratulujeme a jsme moc 

rádi, že školní rok 2015-16 uzavíráme se 100% úspěšností všech našich studentů ze všech maturitních 

oborů u maturitních zkoušek (celkem 66 studentů). K ústním závěrečným zkouškám 12.9. také 

přistoupila jedna studentka oboru Ošetřovatel, také ona byla úspěšná, gratulujeme a uzavíráme také 

bilanci učebního oboru opět se 100% úspěšností všech studentů (celkem 20 studentů). 

 



DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL  

Studenti Střední zdravotnické školy a pedagogické školy sv. Anežky České v Odrách zahájili oslavu Dne 

církevních škol již 15.září na školní zahradě při mši svaté. Celebroval ji školní kaplan P. Michal 

Jadavan. Liturgii doprovodil zpěvem školní sbor Datio. Další program probíhal ve škole cyklem 

přednášek na různá témata. 

Studenti prvních ročníků si mohli vybrat například besedu s Romanem Povalou na téma „Život v 

(ne)závislosti“ nebo debatovat s odborníkem z Bílého kruhu bezpečí na téma „Pomoc obětem 

trestných činů“. Pro další ročníky byly připraveny besedy se zástupci neziskových organizací Bez 

mámy, z. s. a Centra pro rodinu a sociální péči, z. s. Hovořilo se například o komunikaci a řešení 

konfliktů mezi partnery. Jak prožívat partnerské vztahy čerpali zejména ze svých zkušeností při 

přednášce manželé Mackovi. Školní kaplan P. Michal Jadavan si připravil přednášku na téma  Dobytí 

ráje - Amerika. 

 

 

 

 

 

 



SRDÍČKOVÝ DEN - ZÁŘÍ 2016  

Ve dnech 26. až 27.9. 2016 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 prvních, druhých a třetích ročníků oborů sociální činnost, předškolní a 

mimoškolní pedagogiky. Díky štědrým příspěvkům oderských občanů naši studenti tak mohli vybrat 

částku 5586,- Kč. 

 

 

PROJEKCE FILMU „SÍLA LIDSKOSTI - NICOLAS WINTON“ A BESEDA SE ZDEŇKEM TULISEM 

Dne 11.10.2016 se naše škola zúčastnila projekce filmu: „Síla lidskosti – Nicolas Winton“ v Dělnickém 

domě v Odrách. Tento dvou a půl hodinový program o nádherném člověku a o jeho činech všechny 

ohromil a naplnil pocitem, že dobro je třeba šířit za jakýchkoliv okolností. A že to jde, nám ukázal 

právě Nicolas Winton, který se stal, prostřednictvím tohoto filmu a vyprávění pana Zdeňka Tulisi, pro 

nás opravdovým hrdinou. Sir Nicolas Winton zachránil 669 českých dětí před hrůzou nacismu. 

 

 

 



BESEDA S PAMĚTNÍKEM HOLOCAUSTU 

Ve středu 12.10. 2016 proběhla na naší škole beseda o holocaustu pro žáky 2. ročníku pedagogických 

oborů a 3. ročníku oboru Sociální činnost. Nejdříve paní lektorka Jana Hlávková žáky seznámila s 

historií židovství a situací Židů před druhou světovou válkou. Ve druhé části přednášky si žáci vyslechli 

příběh pamětníka událostí holocaustu. Pan Luděk Eliáš seznámil žáky s osudy své rodiny za druhé 

světové války. Žáci se zájmem naslouchali přednášce a na jejím konci mohli panu Eliášovi položit 

otázky, které je zajímaly, a on jim rád odpověděl. Následně skupina děvčat ze třídy SČ3 zrealizovala s 

panem Eliášem krátký rozhovor, který se stane součástí jejich ročníkového projektu. 

 

 

 

POZVÁNÍ NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

Srdečně zveme na DOD na naší škole ve čtvrtek 10.listopadu 2016 od 10:00 do 17:00 hodin. V rámci 

připravovaného asi hodinového programu Vám představíme naše obory, předvedeme ukázkové 

přijímací zkoušky ze zdatností v hudební, výtvarné a tělesné výchově a v řečových dovednostech. 

Zájemci si budou moci zkoušky také nanečisto vyzkoušet. 

 

 



ODROPOLITAN V PRAZE 

Ve dnech 4. – 5. 11. 2016 se uskutečnil vytoužený a dlouho očekávaný výlet členů redakce školního 

časopisu Odropolitan do Prahy. Tento výlet sloužil jako odměna žákům za jejich dvouletou práci v 

redakci a současně jako motivace do budoucích let. Celé výpravy se zúčastnilo sedm žáků v doprovodu 

učitelky. Program byl poměrně nabitý – od hledání ubytování v Klášteře kapucínů na Hradčanech až 

po výstavu pop-artového malíře a umělce Andyho Warhola. Pomyslnou třešničkou výletu se pak stalo 

divadelní představení Mnoho povyku pro nic v Divadle Bez zábradlí, kde žáci mohli zhlédnout adaptaci 

známé komedie Williama Shakespeara v podání známých pražských herců. Nedílnou součástí pak byly 

procházky historickým centrem Prahy s krátkými výklady a nákup suvenýrů na Václavském náměstí. 

 

 

 

ZLATÉ A STŘÍBRNÉ MEDAILE 

Pedagogická Poema- národní přehlídka přednesu, čtení a improvizace studentů středních 

pedagogických škol letos proběhla v krásné, historické Litomyšli. Zúčastnili se jí studenti z více než 20 

škol z celé České republiky. V termínu 2. až 5. listopadu 2016 absolvovali studenti i pedagogický 

doprovod práci v sekcích, vzdělávací semináře a kulturní doprovodný program. Ze školního kola 

Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České postoupili tři studenti. V 

sekci přednes si přivezla z Litomyšle Barbora Sklenovská (PMP4) stříbrné pásmo, za čtení byl Martin 

Mužný (PL3) oceněn také stříbrným pásmem a z disciplíny improvizace si přivezla Klára Tarabová 

(PMP2) pásmo zlaté. Všem účastníkům Pedagogické poemy gratulujeme. 



 

SBÍRKA PRO FOND SIDUS 

Ve třetím listopadovém týdnu se uskutečnila sbírka pro Fond Sidus (= hvězda), který podporuje 

nemocné děti. Naši žáci a pedagogové zakoupením náramků přispěli do fondu částkou 1400,- Kč. Ať je 

finanční částka od nich symbolickou hvězdičkou naděje pro nemocné děti. Děkujeme. 

 



PŘÍPRAVA ADVENTNÍCH VĚNCŮ  

V pondělí 21. listopadu jsme se začali připravovat na advent výrobou adventních věnců. Pod 

šikovnýma rukama studentek a vychovatelek vznikaly krásné výrobky, které nás budou těšit po celou 

dobu adventu. Otec Michal Jadavan je požehnal při školní mši svaté ve středu 23. listopadu. A tím byly 

připraveny ve všech třídách i v domově mládeže vnášet více světla do srdcí a všech vztahů v 

adventním čase. 

 

ŠKOLNÍ SBOR ZAZÁŘIL V BRATISLAVĚ  

Ve dnech 1.- 3. prosince 2016 DATIO velmi úspěšně reprezentovalo naši školu na Mezinárodním 

festivalu adventní a vánoční hudby. V soutěžní kategorii „Duchovní hudba s instrumentálním 

doprovodem“ pod vedením sbormistra Josefa Zajíčka získal náš sbor Zlaté pásmo. Festivalu se 

zúčastnily pěvecké sbory a orchestry z celého světa (Jihoafrická Republika, Finsko, Norsko, Slovinsko, 

Rusko aj). Svým uměním všichni účinkující přispěli ke krásné předvánoční náladě nejen členů 

mezinárodní poroty, ale zvláště udělali radost návštěvníkům hlavního města, kteří se v sobotu večer 

shromáždili u pódia na Hlavním náměstí, kde probíhala již nesoutěžní vystoupení a závěrečné 

vyhodnocení celého festivalu. 

 

 

 

 



 

OBHAJOBA ROČNÍKOVÝCH PROJEKTŮ 

Ve dnech 5.a 6.prosince obhajovali a poté veřejně prezentovali studenti 3. ročníků své skupinové 

ročníkové práce. Letošní témata byla: Emoce, Židé za 2.světové války, Speciální pedagogika a 

předškolní období, Sociální sítě, Řecká mytologie, Výuka zlomků a Šikana. Součástí všech projektů je 

jejich teoretická písemná část, část výzkumná a praktická. V rámci projektů studenti připravili 

ukázkové výukové hodiny v MŠ a ZŠ . Všechny projekty byly velmi dobře připravené, děkujeme 

studentům za velký kus práce a krásné prezentace a také všem vedoucím projektových skupin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POZVÁNKA NA KONCERT  

Srdečně zveme všechny přátelé našeho sboru Datio a naší školy a všechny milovníky hudby na koncert 

do Olomouce. Ve středu 21. prosince v katedrále svatého Václava v 18:00 hodin se budeme těšit na 

setkání s Vámi. Koncert doprovodí duchovním slovem otec biskup Mons. Josef Hrdlička. Přejeme všem 

návštěvníkům našich stránek krásný hudební zážitek a požehnané adventní dny 

 

 

 



NOVÝ ZDRAVOTNICKÝ OBOR NA NAŠÍ ŠKOLE  

Od 1.9. 2017 budeme otevírat první ročník nového oboru „Zdravotnický asistent 53-41-M/01“. Jedná 

se o čtyřletý maturitní obor v denní formě studia. Zájemci o tento obor na naší škole se mohou 

přihlásit k jeho studiu, termín pro odevzdání přihlášek je do 1. března 2017. 

 

 

 

CHARITATIVNÍ SBÍRKA SRDÍČKOVÝ DEN 

Ve dnech 12. - 13. 12. 2016 se naše škola zapojila do charitativní akce „Srdíčkové dny“ občanského 

sdružení Život dětem. Sbírka je určena na pomoc dětem se závažným onemocněním. Aktivně se do 

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

mimoškolní pedagogiky a pedagogického lycea. Velké díky patří občanům Oder za jejich štědré 

příspěvky. Celkem bylo vybráno 5 926 Kč. Děkujeme. 

 

 

 

 

 



LYŽAŘSKÝ KURZ 2017  

Ve dnech 8. 1. – 13. 1. 2017 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků. Kurz se odehrával v 

malebném prostředí Malé Morávky v Jeseníkách. Letošní účast na kurzu byla hojná. Kurz absolvovalo 

celkem 54 žáků pod vedením šesti instruktorů. Povětrnostní podmínky byly různorodé. Od azurové 

oblohy a tuhých mrazů až po sněhovou vánici. Sněhové podmínky na svahu i na běžkařských tratích 

byly ideální a žáci měli tedy ty nejlepší možnosti k osvojení a ke zdokonalení svých lyžařských 

dovedností. Po týdenním pobytu na horách se všichni vrátili domů se spoustou nových zážitků a 

lyžařských zkušeností. 

 

 

 

NÁVŠTĚVA JANÁČKOVY FILHARMONIE  

Ve čtvrtek 19.ledna 2017 si naši studenti již podruhé v tomto školním roce nenechali ujít příležitost 

zúčastnit se koncertu Janáčkovy filharmonie v Ostravě. V rámci koncertního cyklu Jeunesses 

musicales, který je určen mladým českým i zahraničním umělcům, vystoupili sólisté ve hře na flétnu, 

kytaru a trubku. Začátkem prosince naši žáci pro změnu vyslechli koncerty pro kontrabas, hoboj, alt 

saxofon, violoncello a klavír. Spolu se symfonickým orchestrem všichni mladí interpreti podali 

vynikající výkony a posluchačům tak přinesli krásné umělecké zážitky. Již nyní se těšíme na další 

připravované koncerty ostravské filharmonie. Neváhejte a přidejte se k nám. Více informací o 

koncertech najdete na www.jfo.c 

 



SBÍRKA VÁNOČNÍ HVĚZDA  

Tradiční prodejní sbírka Vánoční hvězda, jejíž výtěžek pomáhá nemocným dětem, které podstupují 

léčbu na hematoonkologickém oddělení v Olomouci, se v Odrách uskutečnila již po sedmé. Podporu a 

zázemí pro uskladnění kytek poskytla SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České. Byla jsem mile překvapena 

opětovným zájmem řady organizací i jednotlivců. Chtěla bych touto cestou poděkovat za spolupráci 

zejména MÚ Odry, ZŠ Pohořská, firmám Semperflex a Ypsilon Plus, všem kolegům a studentům, kteří 

zakoupením krásné vánoční květiny přispěli na dobrou věc. A kolik hvězd jsme prodali? 133 ks velkých 

a 47 ks malých a celkový výtěžek z prodeje činil 15 650 Kč . Jsem ráda, že osud nemocných dětí nebyl 

lhostejný tolika lidem, že jsme se mohli podílet aspoň finanční částkou na zpříjemnění pobytu malých 

pacientů v nemocnici a usnadnění jejich návratu do běžného života. Mgr. Alena Jestřebská SPdgŠ a 

SZŠ sv. Anežky České v Odrách. 

 

 

 

SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE  

V pátek 10. února se konal první ročník nové soutěže „Lesewettbewerb“ pro studenty německého 

jazyka v přednesu zadaného textu. Soutěž pořádala Slezská univerzita v Opavě s podporou 

německého ministerstva školství. Studenti přečítali a přednášeli text z knihy Rüdigera Bertrama: 

„Coolman und ich“. Mohli se tak seznámit s literárním dílem pro mládež, prožít radost z četby v 

originále, získat sebevědomí a chuť k dalším čtenářským zážitkům, rozšířit svou slovní zásobu i zvýšit 

kvalitu své výslovnosti. Naši školu reprezentovaly tři nadějné němčinářky Adéla Kléslová a Daniela 

Kyselá ze 2. ročníku a Barbora Macošková ze 3. ročníku. Děkujeme. 

 



14. PLES ŠKOLY 

V pátek 10. února 2017 se uskutečnil 14. reprezentační ples školy, na kterém byli slavnostně 

stužkování studenti 4. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a 3. ročníku oboru 

Ošetřovatel. K tanci a poslechu hrála kapela PHS dlouholetého kolegy Mgr. Davida Cindlera, o 

program plesu se postarali také sami studenti, kteří připravili 3 vystoupení, slavnostní tanec se 

svíčkami na zahájení plesu, svižné vystoupení tanečního kroužku pod vedením Mgr. Kateřiny 

Pavelkové a připraveno bylo i veselé půlnoční studentské překvapení. Radost a potěšení přinesly také 

elegantní a krásné tance tanečního mistra Petra Münstera. Za sponzorské dary děkujeme rodičům 

našich studentů i všem dárcům. 

 

 

 

 

ZÁJEZD DO DIVADLA  

V pondělí 20.2. navštíví studenti inscenaci „Dům" Ateliéru Výchovné dramatiky pro neslyšící v režii Zoji 

Mikotové z divadelní fakulty JAMU v Brně. Tato inscenace je volně inspirována dramatem Dům 

Bernardy Alby španělského básníka a dramatika Federica Garcíi Lorcy. Kromě vizuálně pohybové 

složky inscenace je nedílnou součástí hudba a znakový jazyk. 

 

 



ANGLICKÁ POEZIE  

Studenti druhých až čtvrtých ročníků jsou zapojeni do celoškolní soutěže ve tvorbě anglicky psané 

poezie. V průběhu školního roku je každý měsíc vyhlášeno jedno téma a forma, ve které studenti tvoří 

básně. Mají tak možnost vyzkoušet si, zda mají poetického ducha a naučit se nová slovíčka, která se 

jim hodí k dané básni. 

 Z každé ze šesti tříd, jež se soutěže účastní, je vyhodnocena nejlepší báseň. Tyto poetické výtvory jsou 

pak zveřejněny na webu školy i na nástěnce v tzv. English Corner – koutku školy, kde jsou vystaveny i 

další práce studentů z hodin anglického jazyka. 

 

 

 

ÚSPĚCH VE SPORTOVNÍM KLÁNÍ  

Vrchařská koruna Valašska vyhodnotila 2. úspěšný ročník této cyklistické soutěže, která probíhala v 

uplynulém roce 2016. Z naší školy se v loňském roce opět zapojila studentka (nyní již absolventka) 

oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika Adéla Hrabovská, která obsadila 2. místo z 65 možných. 

Se svou sestrou Julií (která obsadila 3. místo) společně zdolaly 50 předepsaných vrcholů z Valašska i 

jeho bezprostředního okolí. „Líbí se nám myšlenka šířit do dnešní společnosti radost z pohybu spolu s 

poznáváním krás naší vlasti a jako třešnička na dortu je odměnou stmelování rodinných příslušníků či 

přátel a žákovských kolektivů,“ uvedla děvčata v rozhovoru při přebírání cen. Během soutěže se 

sbíraly i body za jednotlivé vyjeté vrcholy do hodnocení zapojených středních škol. Naše škola se tedy 

letos může pyšnit 4. až 5. místem z 10 zúčastněných škol. 

 



BESEDA S ŽENOU, KTERÁ PŘEŽILA GULAG 

V úterý 7.března v 9.00 hodin se v tělocvičně školy uskuteční pro naše studenty beseda s Věrou 

Sosnarovou - ženou, která přežila gulag. Účastníci besedy si mohou zakoupit knihu Jiřího S. Kupky 

Krvavé jahody, která je výpovědí o 19letém pobytu paní Sosnarové v sovětských pracovních lágrech. 

 

 

 

 

 

1. A 3. MÍSTO V REGIONÁLNÍ SOUTĚŽI NĚMECKÉHO JAZYKA 

Gratulujeme děvčatům ze 2. a 3. ročníku Pedagogického lycea, které se zúčastnily regionální soutěže v 

německém jazyce „Lesewettbewerb“, kterou pořádala Slezská univerzita v Opavě. Blahopřejeme 

Barboře Macoškové, která se umístila na celkovém 8. místě ze 35 účastníků a na 1. místě v rámci 

středních odborných škol a Adéle Kleslové, která se umístila na celkovém 11. místě a na 3. místě v 

rámci pořadí středních odborných škol. 

 

 

 



 

 

ANGLICKÁ POHÁDKA  

Studenti a studentky několika ročníků a oborů z kroužku "Angličtina hrou" připravili pod vedením Mgr. 

Lenky Chodurové další z řady malých anglických pohádek pro děti. Letos je to příběh „The Cock and 

the Hen“ (O kohoutkovi a slepičce). Dne 28.2. 2017 se odehrála dvě představení, to první pro děti z MŠ 

Pohořská, druhé pro školáky ze ZŠ J. A. Komenského. Další dvě představení se budou konat v úterý 

14.3. 2017. Jedno bude opět pro děti z MŠ Pohořská a jedno pro děti ze ZŠ Pohořská. Našim malým 

hostům přejeme hezký zážitek. We are looking forward to seeing you! 

 

 

 



CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA - 24. ROČNÍK 

Letošní předjubilejní ročník celostátní přehlídky se bude konat v tradičním březnovém termínu, od 

úterý 21.3. do čtvrtku 23.3. 2017 v Dělnickém domě v Odrách. Svou účast přislíbilo 14 středních škol a 

8 základních škol z celé České republiky a také jeden slovenský host. Přehlídka vyvrcholí tradičními 

galaprogramy ve čtvrtek 23. března, v 17:00 a 19:00 hodin a nočním programem studentských kapel 

ve 21:30. Ve čtvrtek 23. března se také bude konat slavnostní mše svatá pro všechny zúčastněné 

studenty církevních škol, tato mše svatá se koná v 15:00 hodin v kostele svatého Bartoloměje v 

Odrách. 

Přihlášené školy: 

Základní školy: 

Katolická základní škola v Uherském Brodě 

Základní škola sv. Voršily v Praze 

Církevní základní škola v Kroměříži 

Církevní základní škola ve  Veselí nad Moravou 

Církevní základní škola sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí 

Základní škola sv. Zdislavy Kopřivnice 

Základní škola Salvátor Valašské Meziříčí 

Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově (nižší stupeň víceletého gymnázia) 

  

Střední školy: 

Katolické gymnázium Třebíč 

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola, Barvičova 

Biskupské gymnázium v Ostravě 

Cyrilometodějské gymnázium a Mateřská škola v Prostějově 

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Brno, Grohova 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice 

Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc 

Stojanovo gymnázium, Velehrad 



Křesťanské gymnázium Praha, Hostivař 

Gymnázium suverenního řádu maltézských rytířů Skuteč 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České,Odry 

  

A 

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda Košice, Slovensko 

 

 

 

 

 



 

 

ODERSKÁ PŘEHLÍDKOVÁ ČESTNÁ UZNÁNÍ 

Na Celostátní přehlídce církevních škol v zájmové umělecké činnosti získala naše škola 6 čestných 
uznání odborné poroty ve třech kategoriích. V kategorii hudební blahopřejeme školnímu sboru Datio a 
flétnovému souboru, v kategorii dramatické blahopřejeme improvizační skupině O.SL.I a divadelnímu 
představení Holoubek a v kategorii taneční patří naše blahopřání za dvě ocenění školnímu tanečnímu 
kroužku. Současně blahopřejeme k získání 4 diváckých cen – sboru Datio, improvizátorům ze skupiny 
O.SL.I a dvěma individuálním cenám: Charlotte Řeháčkové a Štěpánu Klosovi za zpěv a Elišce Hajné a 
Nikole Ondrouškové za taneční vystoupení. (podrobněji dále) 

Na Celostátní přehlídce církevních škol v zájmové umělecké činnosti získala naše škola řadu 
čestných uznání odborné poroty ve třech kategoriích: 

V kategorii taneční: 

·         Školnímu tanečnímu kroužku ze SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry za vystoupení „Závislost“ 

·         Školnímu tanečnímu kroužku ze SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry za vystoupení „Let´s twist“ 

V kategorii hudební: 

·         Skupině Píšťalky ze SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry za vystoupení „Alena Jestřebská: Od    
Balletu k šansonu“ 

·         Sboru Datio ze SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry za vystoupení „Datio“ 

V kategorii dramatické: 



·         skupině O. SL. I ze SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry za vystoupení „Improshow O. sl. i“ 

·         Divadelní skupině Odry ze SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry za vystoupení „Karel Jaromír Erben: 
Holoubek“ 

  

Cena diváka 

Ve středu: 

·         2. místo – Charlotte Řeháčkové a Štěpánu Klosovi ze SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry za 
vystoupení „Ariana Grande & John Legend: Beauty and the Beast“ 

·         3. místo – skupině O. SL. I ze SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry za vystoupení „Improshow O. sl. i“ 

·         3. místo – Elišce Hajné a Nikole Ondrouškové ze SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry za taneční 
vystoupení „Brian Crain: Wind“ 

Ve čtvrtek: 

·         2. místo – Sboru Datio ze SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry za vystoupení „Datio“ 

 

 

STŘÍBRNÁ MEDAILE TANEČNÍHO KROUŽKU  

       V sobotu 25.3.2017 se školní taneční kroužek zúčastnil soutěžní taneční přehlídky „O Valašský 
klobouk“. Na tuto soutěž naše studentky odcestovaly společně vlakem až do Valašských Klobouků, 
kde vystoupily se scénickým tancem „Závislost“. Ve své kategorii show dance vybojovaly krásné druhé 
místo a domů si odvezly stříbrné medaile, diplom a spoustu zážitků! Děkujeme. 

 

 



PROJEKT NENECH TO BÝT  

       Naše škola byla registrována do systému Nenech to být. Ten je nyní zdarma přístupný všem našim 
studentům i jejich rodičům na adrese https://nntb.cz, odkud si mohou stáhnout doplňující mobilní 
aplikaci, která byla vytvořena pro všechny chytré telefony. ( viz záložka Nenech to být a něco udělej na 
našich stránkách ). 

 

 

KRÁSNÉ VELIKONOCE  

      Děkujeme za krásný postní program našemu školnímu kaplanovi otci Michalovi a také všem kolegům 
a studentům a přejeme jim a jejich rodinám krásné a požehnané velikonoční svátky. 

 

BLAHOPŘEJEME VÝTVARNÍKŮM Z PL 1  K CELOSTÁTNÍMU ÚSPĚCHU  

      Studenti 1. ročníku Pedagogického lycea, pod vedením Mgr Zuzany Nevřivové, uspěli v soutěži 
hmatových knížek Tactus.cz, která se konala v Praze.Mezi vysokou konkurencí žáků a studentů 
uměleckých škol, vysokých škol a výtvarníků získali v kategorii Didaktická kniha krásné 2. místo za 
hmatovou knihu nazvanou Alberto Giacometti. Kniha zachycuje tvorbu a život významného světového 
sochaře 20. století. jehož sochy patří dnes k nejdražším ceněným sochám vůbec.Soutěžní díla budou 
zařazena do Knihovny hmatových knížek, kterou provozuje Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a 
slabozrakých. Budou tak k dispozici nevidomým čtenářům po celé ČR. Studentům gratulujeme ke 
krásnému úspěchu. Více info na www.tactus.cz 

 

 

http://www.tactus.cz/


DALŠÍ ÚSPĚCH TANEČNÍHO KROUŽKU A POSTUP DO CELOSTÁTNÍHO KOLA 

      V sobotu 22.4.2017 se náš školní taneční kroužek zúčastnil již druhé taneční soutěže „semifinále MiA 
Festival“ v Otrokovicích. S výrazovým tancem „Závislost“ vybojovala děvčata 4. místo a postup na 
finále „MiA Festival aneb tancem proti drogám“ do Prahy. Toto finálové kolo se uskuteční v pražské 
Lucerně. Jsem moc ráda, že děvčata sbírají nové zkušenosti a spoustu zážitků! Kateřina Pavelková 

 

 

PŘÍRODOVĚDNĚ- VLASTIVĚDNÁ VYCHÁZKA DO HYNČIC  

       V úterý 25. dubna první ročníky všech našich maturitních oborů absolvovaly přírodovědně- 
vlastivědnou vycházku do Hynčic, jejímž hlavním cílem byla návštěva rodného domu zakladatele 
genetiky Johanna Gregora Mendela, jehož 195. výročí narození si letos v červenci připomínáme. 
Během 15km vycházky jsme se seznámili s částí místní naučné stezky Stříbrný chodník, prošli jsme 
kolem soustavy oderských rybníků a na zpáteční cestě pokořili Veselský kopec - 557 m n.m. s 
televizním vysílačem. Prváci potvrdili že mají dobrou fyzickou kondici - ušli celkem 26 601 kroků ( cca 
15 km ) a těší se na další podobné vycházky. 

 



 

ÚSPĚCH ŠKOLNÍ KAPELY NA MEZINÁRODNÍM FESTIVALU  

       Ve dnech 26. a 27. dubna reprezentovala školní kapela naši školu v Košicích. Studenti vystupovali na 
5. ročníku Mezinárodní přehlídky zájmové umělecké činnosti církevních škol a postoupili do 
slavnostního galavečera. Gratulujeme. Za vedení kapely děkujeme panu kolegovi Mgr. Davidu 
Cindlerovi 

 

 

PROJEKT ŠKOLKA HROU  

       25. 4. 2017 proběhl seminář pro studenty 4. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. 
Zavítal za námi lektor vzdělávací organizace Edulab Jan Fajmon, který budoucí učitelky a učitelé 
seznámil s využitím moderních pomůcek a jejich smysluplného začleňování do výchovně - 
vzdělávacího procesu. Studenti si vyzkoušeli princip práce s interaktivní tabulí a metodikou práce 
jednotlivých pomůcek. Odměnou pro přítomné studenty bylo vystavení osvědčení. 

 

 



BEZPEČNÝ INTERNET U NÁS VE ŠKOLE  

      Internetové stránky jsou v dnešní době důležitým zdrojem informací a jejich využívání je v mnoha 
případech nezbytnou součástí každodenního života. Bohužel v současné době je internet také plný 
stránek, které jsou pro určité cílové skupiny zcela nevhodné. Pokud se jedná o studenty na naší škole, 
kteří vyhledávájí na internetu podklady pro výuku, nemají již přístup na stránky zaměřené např. na 
alkohol, násilí, drogy, erotiku, gamblerství atd. 

 

 

SOUTĚŽ VE ZDRAVOTNICKÝCH DOVEDNOSTECH 

      V úterý 9.května se uskutečnila na škole každoroční zdravotnická soutěž v praktických dovednostech 
budoucích ošetřovatelů. Soutěžní dvojice předváděly úpravu lůžka s pacientem a ředění dezinfekce. 
Úkolu se všichni zhostili výborně a potvrdili tak, že jsou svými učitelkami praxe dobře připraveni. 

 

 



TANEČNÍ ÚSPĚCH V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI  

      Ve dnech 26. - 28. května se naše studentky z tanečního kroužku pod vedením paní kolegyně Mgr. 
Kateřiny Pavelkové zúčastnily mezinárodního finále taneční soutěže "MIA DANCE FESTIVAL PRAGUE", 
kam byly vyslány z předchozích postupových soutěžních kol. Ve finále naše tanečnice získaly vynikající 
3. místo. BLAHOPŘEJEME. 

 

ŠKOLNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN  

       Ve středu 28.června se celá naše škola vypraví na pouť na svatý Hostýn, mše svatá bude sloužená v 
11:15 za uzdravení našeho otce Michala. Kolem deváté až půl desáté budeme vyrážet na pěší pouť z 
Bystřice pod Hostýnem. Milí absolventi a přátelé, připojte se k nám. 

 

 

 



DVĚ ZLATÉ MEDAILE V KRAJSKÉ SOUTĚŽI 

      Úspěch v pěvecké soutěži "Anglický slavík" Členové kapely Crazy Daisy, v níž se schází studenti různých 
ročníků i oborů v rámci Střediska volného času naší školy, se pod vedením pana učitele Davida 
Cindlera připravili na krajské kolo tradiční soutěže "Anglický slavík" v Ostravě a získali zlatou medaili. 
Další zlato přivezla za sólový zpěv Adéla Schlesingerová. GRATULUJEME 

      Soutěž organizovaná pro střední školy a vyšší gymnázia proběhla pod záštitou Moravskoslezského 
kraje a byla organizovaná Gymnáziem, základní školou a mateřskou školou Hello, Ostrava. Soutěžící 
se utkali ve třech kategoriích, zahrnujících jednotlivce, komorní tělesa (kapely) a sbory. Naše kapela 
získala první místo za své provedení písně "Ain´t No Mountain". Adéla Schlesingerová, která je 
členkou kapely, soutěžila také v kategorii jednotlivců, kde zvítězila s písní "When we were young". 
Děkujeme celé kapele, jež soutěžila v následujícím složení: Ondřej Heryán/PL2, Marek Kirchner/O2, 
Tereza Fojtíková/PMP3, Monika Juřičková/PMP3, Martin Mužný/PL2, Adéla Schlesingerová/PMP1, 
Kristýna Zaoralová/PMP1, Lucie Kupčíková/PMP1. 

 

 

 

 

 

 

 



VÍKEND VE VÍDNI  

      Ve dnech 9.6. – 11.6. 2017 se skupina studentů ze 2. ročníku Pedagogického lycea vydala do Vídně. 
Pobyt se konal na pozvání řádových sester „Kongregation der Dienerinnen des heiligsten Herzens 
Jesu“. Za krásné dny ve Vídni všem sestrám i našemu průvodci, otci Tomáši Čiržovi, moc děkujeme. 
(Text studentů následuje po rozbalení) 

      Ve dnech 9.6. – 11.6. 2017 jsme se, my třída PL2, vydali spolu s naší paní ředitelkou, paní učitelkou 
třídní Kačkou Hrabálkovou a otcem Michalem do Vídně. Byli jsme ubytování u řádových sester 
„Kongregation der Dienerinnen des heiligsten Herzens Jesu“, ve velkém komplexu budov, který se 
skládal z kláštera, kostela, kaple, nemocnice, mateřské školy a školní družiny. Při společných chvílích 
v jídelně jsme vždy šťastně vydechli, že jsme po lehkém bloudění správně došli (hlavně paní učitelkyJ, 
ty se zasloužily o malý poplach hned první večer). Sestřičky byly velmi příjemné, neustále se na nás 
usmívaly a měly radost ze setkání s námi. V pátek jsme poznali kus historické i současné Vídně, 
v sobotu jsme navštívili opravdu krásný zámek Schönbrunn a jeho zahrady a večer zábavní park Prater 
– hlava se nám trochu točí a žaludky bolí ještě teď J. Za celý víkend jsme poznali mnoho památek, 
kostelů a katedrál a zažili jsme varhanní koncert v nejkrásnějším vídeňském barokním kostele 
Karlskirche – v pátek byla totiž ve Vídni Noc kostelů.  Otec Tomáš, který se o nás staral, nás vždy 
dovedl ke správnému metru a z podzemního bludiště zase ven. V neděli pro nás spolu s našim otcem 
Michalem sloužil mši v jednom z nejstarších gotických kostelů, v kostele Am Gestade, místní vídeňští 
Češi pak měli velkou radost ze setkání s námi a vypadalo to, že nás hned tak nepropustí.  Ale nejen 
duchovno bylo součástí našeho pobytu - také trocha světských radostí, a tak jsme v sobotu ještě stihli 
vzít útokem nákupní centrum Primark a nakoupit oblečení, kosmetiku a drobnosti všeho druhu … při 
té vší radosti se nám podařilo, že místní autobus po třikrát ujel bez nás.  Vlak domů jsme ale stihli, 
šťastně jsme se vrátili a na tento výlet hned tak nezapomeneme. 

       Adéla Kleslová, Tereza Pekarová a spol. 

 

1. MÍSTO VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL 

      Žákyně 1. ročníku studijního oboru Sociální činnost Vendula Kuncová získala 1. místo v kategorii 
výtvarné dílo v soutěži ve tvorbě poezie, prózy, písně a výtvarného díla pro děti (pořádanou Střední 
pedagogickou školou Boskovice). Letošním tématem soutěže byly "Narozeniny". Pro ztvárnění svého 
obrazu použila autorka vítězné práce kombinaci tempery a pastelu. Gratulujeme. 

 

 



 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY 2017  

Krásné prázdniny všem našim studentům, kolegům, přátelům školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


