
 

 
 

 

29. ročník celostátní přehlídky církevních škol zájmové umělecké činnosti 
21. – 23. března 2023 

 

 
Informace k programu                     
Přehlídkové kategorie: 
hudební – sólový zpěv, hudební skupina, komorní sbor, sbor, hra na hudební nástroj, kapela 
dramatické – recitace, divadelní tvorba, improvizace, dramatizace, autorské čtení 
tanec – klasický, moderní a sportovní, etnický a historický 
volná kategorie – např. šerm, světelná show, akrobacie, animovaná forma, gymnastika 
 Rockové kapely není možné z technických a časových důvodů zařadit do programu přehlídkových 

dnů, budou zařazeny do nočního proudu ve čtvrtek od 21:30. Z časových a organizačních důvodů je 
možné do programu zařadit maximálně 4 kapely. Není možné přihlašovat kapely složené 
z absolventů. Pokud se přihlásí více jak 4 kapely, zařazení do programu bude podle pořadí přihlášek. 

 Omezení zkoušek v DD – není možné zajistit generální zkoušky celých vystoupení, proto prosíme jen 
o nutnou dobu potřebnou k seznámení se s novým prostředím. 

 Ocenění (zlatá pásma a čestná uznání poroty) budou předávána na slavnostní mši svaté ve čtvrtek. 
 
Kontaktní osoby: kontakty na organizátory si zadejte do svých kontaktů 

(e-maily v době konání nejsme schopni přijímat, děkujeme za pochopení) 
 
Ing. Pavla Hostašová, ŘŠ, 605 334 782 pavla.hostasova@cssodry.cz 
 

Ing. Jindra Šustková, ZŘŠ, přihlašování, 605 334 743  sustkova@cssodry.cz  
   Přihlášku najdete na www.cssodry.cz v záložce  

PŘEHLÍDKA CÍRKEVNÍCH ŠKOL  Přihlášení a dokumenty ke stažení 
                          zde je LINK https://www.cssodry.cz/page.aspx?IDSekce=11&IDPage=45 
 
Mgr. Ludmila Ondrová, organizace přehlídky, 724 168 784 ondrova@cssodry.cz  
Mgr. Kateřina Pavelková, sestavení programu, pavelkova@cssodry.cz 
       
 

Informační servis v Dělnickém domě – doprava, příjezdy, odjezdy, kontakty 
Mgr. Lucie Kajzarová, 733 396 201 kajzarova@cssodry.cz 

Pořadatel: SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České 
  1. máje 249/37, 742 35 Odry  
  e-mail: info@cssodry.cz 
  tel: 556 730 129         
  web: www.cssodry.cz                                                              

Účastnický poplatek: 
Pro ZŠ je jednodenní účast bez poplatku, 
            při účasti na celé přehlídce platby jako SŠ  
Pro SŠ 
1- 9 členů souboru 200 Kč na osobu 
10 - 19 členů souboru 2000 Kč   
20 - 29  členů souboru 3000 Kč             
30 a více členů souboru 4000 Kč 
 

Účastnický poplatek bude vybírán při registraci souboru. 
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Informace ke stravování 
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Harabišová 737 418 843 harabisova@cssodry.cz 
 Ceny stravy najdete v přihlášce STRAVOVÁNÍ.  
 V bufetu se také nabízí možnost zakoupení obložených housek ke snídani, svačině a k večeři.  

Větší množství lze předem objednat u obsluhy bufetu. 
 Snídaně se podávají ve školní jídelně, obědy a večeře v Dělnickém domě v Odrách. 
 Upozorňujeme, že Vámi přihlášená strava nebude moci být v přehlídkových dnech odhlášena. 
 Zvažte i jiné alternativy (stravování z vlastních zásob či ve Vámi vybraných restauracích). 
 Možné je stravování v PIZZERII na náměstí, která se nachází přibližně 100 m od Dělnického domu.  
 Naše školní jídelna v rámci snídaní není schopna připravovat diety 
 Změnu počtu strávníků či jakoukoli jinou změnu, týkající se Vámi závazně přihlášeného stravování, 

hlaste nejpozději 3 dny předem  
Mgr. Janě Harabišové 737 418 843  harabisova@cssodry.cz  

 

 
Informace k ubytování 
Kontaktní osoba: Marta Vaňurová, tel: 739 890 984, 556 719 433,  vanurova@cssodry.cz 
 Přespání je zajištěno v učebnách a tělocvičně naší školy a případně v tělocvičnách oderských ZŠ, 

proto upozorňujeme, karimatky a spacáky si vezměte s sebou. 
 Žádáme vedoucí, aby na své svěřence dohlíželi po celou dobu přehlídky. 
 Doporučujeme se ihned po příjezdu ubytovat a složit kauci ve výši 1000Kč 
 Při odjezdu je nutné osobní předání učebny vedoucím souboru.  

Prosíme vedoucího souboru v pátek ráno předat v pořádku danou učebnu školnímu garantovi 
učebny (viz rozvrh na chodbě u dveří), ve čtvrtek večer na vychovatelně 
V případě poškození a nepořádku, budeme vyžadovat adekvátní úhradu. 
Předání řešte nejpozději 30 minut před odchodem ze školy. 

Případné změny po zaslání přihlášky sdělte neprodleně. 
 
 

Poznámka k GDPR a fotografování vystoupení 
Každá škola má se svými žáky ošetřenu problematiku GDPR a může pořizovat fotografie z uměleckých vystoupení 

žáků a souhlasí s pořízením fotografií žáků a pedagogů na Celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti 

církevních škol v Odrách. Pokud někdo z žáků nesouhlasí s fotografováním, prosíme o předání této informace, tato 

škola pak nebude fotografovaná. 

Fotografie jednotlivých vystoupení  budou k dispozici ke stažení přímo ve vinárně Dělnického domu v Odrách 

z určeného počítače, který bude označen. Každá škola obdrží v informačním centru v Dělnickém domě přihlašovací 

heslo.  

Prosíme všechny zájemce o fotografie o jejich zajištění na místě samém. Naše škola není schopná distribuovat 

fotografie všem jednotlivým účastníkům.  
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