
 

 

Střední  pedagogická škola a Střední zdravotnická  škola 

svaté  Anežky  České   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční  zpráva 
školní rok  2008/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno školskou radou dne 7. 10. 2009  

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________      

1. máje 249/37,  742 35  Odry                                                           E-mail: info@cssodry.cz  

Tel., fax:  556 730 129                                                                            http:  www.cssodry.cz 
 

 

 



 

 

 

Obsah výroční zprávy: 
 

 

 

a) Základní údaje o škole    2  listy 

 

b) Přehled oborů vzdělání    2 listy 

 

c) Přehled pracovníků školy    2 listy 

 

d) Údaje o přijímacím řízení    2 listy 

 - přílohy   8 listů 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   2 listy 

 - přílohy   3 listy 

 

f) Prevence sociálně patologických jevů   2 listy 

 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků      2 listy  

 

h)  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 16 listů 

 

i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI   2 listy 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy   3 listy 

 

k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů   2 listy 

 

l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

 celoživotního učení   1 list 

 

m) Projekty financované z cizích zdrojů 11 listů 

 

n) Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání   1 list 

  

 

 

 

 

 Celkem  61 list 

 

 



 

                      Střední  pedagogická škola a  Střední zdravotnická škola 

           svaté Anežky České  
 

                               1. máje 249/37,  742 35  Odry                                E-mail: info@cssodry.cz 

                               Tel., fax:  556 730 129                                                http: www.cssodry.cz 

 
 

 
a)  Základní údaje o škole 
 

 

Název:  

 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České,  

školská právnická osoba 

 

 

Sídlo: 1. máje 249/37,  Odry,  PSČ  742 35 

 

Právní forma: školská právnická osoba 

 

IČO: 16 628 144 

 

IZO: 600 016 838 

 

 

Charakteristika: Školská právnická osoba Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická 

škola svaté Anežky České vykonává činnost školy, činnost školského 

výchovného a ubytovacího zařízení a činnost výdejny stravy: 

 Střední odborná škola IZO 102 113 611 

 Domov mládeže IZO 108 022 307 

 Výdejna stravy IZO 174 105 631 

 

Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu středního 

vzdělání se ve školním roce 2008/09 ve SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České 

dosahuje těchto stupňů vzdělání: 

 - střední vzdělání 

 - střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

 

Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské 

 

Statutární orgán: Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy  

 

Datum zařazení do školského rejstříku  MŠMT (poslední změny): 

 

 29. 5. 2007, č. j. 14 231/2007-21 
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Adresa pro dálkový přístup: 

 

 Tel., fax:  042 556 730 129 

 e-mail: info@cssodry.cz 

 http: www.cssodry.cz  

 

 

Údaje o školské radě:  

  

 Školská rada byla zřízena dne 20. 10. 2005 s účinností od 1. 1. 2006, pod 

číslem jednacím 731/05. Školská rada má 3 členy. 

 

Údaje o radě školy: 

 

 Rada je jmenovaná zřizovatelem školy od 13. 5. 2006, je tříčlenná. 

 

 

 

 

 

V Odrách dne 24. 8. 2009 

 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy 
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b)  Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2008/09 
 

 

 

75-41-M/009 Sociální činnost - sociální vychovatelství 
- čtyřletý studijní obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

určený pro dívky i chlapce  

 

Obor byl převzat od Církevní střední odborné školy Bojkovice se souhlasem MŠMT ČR ze dne 

14. 8. 1997, č.j. 18306/97-61.  Je uváděn v rozhodnutích o zařazení nebo změně zařazení školy 

do sítě škol od 24. 10. 1997, č.j. 32104/97-61 a je uveden také v seznamu oborů  vzdělání 

poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze dne 29. 5. 2007 MŠMT ČR,      

č.j. 14 231/2007-21. Ve školním roce se vyučoval ve třídách SV1, SV2, SV3, SV4). 

 

 

 

 

75-31-M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
- čtyřletý studijní obor poskytující střední  vzdělání s maturitní zkouškou, 

určený pro dívky i chlapce 

 

Studijní obor schválilo MŠMT ČR dne 24. 2. 1998, č. j. 13727/98-23/231 s účinností od             

1. 9. 1998. Je uveden v seznamu oborů poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT 

ČR ze dne 29. 5. 2007, č.j. 14 231/2007-21. Ve školním roce 2008/09 se vyučoval ve třídách 

PP1, PP2, PP3. 

 

 

 

 

78-42-M/003 Pedagogické lyceum 
- čtyřletý studijní obor gymnaziálního zaměření poskytující střední  vzdělání 

s maturitní zkouškou, určený pro dívky i chlapce 

 

Studijní obor schválilo MŠMT ČR dne 22. července 1998, č.j. 23 213/98 – 23/230 s platností od 

1. září 1998. Je uveden v rozhodnutí o zařazení do sítě škol ze dne 28. 1. 2003, č.j. 32 865/2002-

21 a  v seznamu oborů  vzdělání poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze 

dne 29. 5. 2007 MŠMT ČR, č.j. 14 231/2007-21. Ve školním roce 2008/09 se vyučoval ve 

třídách PL1, PL2, PL3, PL4. 
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53-41-H/002 Ošetřovatel 
- tříletý studijní obor pro dívky i chlapce poskytující střední vzdělání 

s výučním listem, ukončený závěrečnou zkouškou   

 

Studijní obor schválilo MŠMT ČR po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne 7. 4. 2004,      

č.j. 15 671/2004-23, s účinností od 1. září 2004.  Studijní obor je uváděn v seznamu oborů ode 

dne 14. 4. 2004  (MŠMT ČR  č.j. 16 364/2004-21) a je uveden v seznamu oborů  vzdělání 

poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze dne 29. 5. 2007 MŠMT ČR, č.j. 

14 231/2007-21. Ve školním roce 2008/09 se vyučoval ve třídách O1, O2, O3. 

 

 

 

 

V Odrách dne 21. 8. 2009 

 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

 

 Vzdělání odb. praxe k 31. 8. 2009  

  roky/dny 

 

 

Interní učitelé 

 

Mgr. Adamcová Ludmila VŠ   9/0 třídní učitelka PL2 

Mgr. Badejová Monika VŠ   0/304 od 1.11.2009 tř. učitelka PL3 

Bartoňová Marie SŠ s mat. 15/26 třídní učitelka O 3 

Mgr. Cahová Kateřina VŠ   3/4 do 31.10.2008 tř. učitelka PL3 

Mgr. Cindler David VŠ   5/308 

Bc. Domesová Stanislava VŠ   6/293 do 22. 2. 2009 

Bc. Harabišová Jana VŠ   7/341 třídní učitelka SV1 

Ing. Hostašová Pavla VŠ 20/234 ředitelka školy 

Bc. Hura Aleš VŠ   5/337  

Mgr. Chodurová Lenka VŠ 19/364 třídní učitelka PP1 

Bc. Kostelecký Vlastimil VŠ 18/335  

Mgr. Král Tomáš VŠ 22/135 třídní učitel SV 3 

MUDr. Kudělková Danuše VŠ 24/131 protidrogová preventistka 

   třídní učitelka PP2 

Mgr. Levová Jarmila VŠ 29/155 výchovná poradkyně 

Mgr. Mrlínová Jana VŠ   4/0 třídní učitelka PL4 

Mgr. Navrátilová Markéta VŠ   3/308 třídní učitelka SV4 

Mgr. Ondrová Ludmila VŠ 24/229 třídní učitelka SV2 

Mgr. Pavelková Veronika VŠ 10/117 třídní učitelka PL1 

Mgr. Sychrová Zuzana VŠ   2/248 

Mgr. Šmalcová Klára VŠ   4/346 třídní učitelka PP3 

Ing. Šustková Jindra VŠ 22/143 zástupkyně ředitelky 

Tashev Tashev Kamen SŠ s mat.   2/221 

Mgr. Tylichová Anna VŠ   2/5 třídní učitelka O1   

Vaňáková Marie SŠ   1/7 asistent pedagoga 

Vlčková Ludmila SŠ s mat. 28/253 vedoucí učitelka praxe 

   třídní učitelka O2 
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Externí  učitelé 

Mgr. Ďulíková Lenka VŠ   0/151 od 25. 2. 2009 

Mgr. Matějová Marie VŠ   1/211  

Mgr. Nevřivová Zuzana VŠ   4/24 

Mgr. Rožnovská Lenka VŠ    9/67 

Mgr. Rudolfová Lenka VŠ   13/81 

Szotkowská Lucie SŠ s mat.   1/304 

 

 

Vedení zájmového kroužku 

Mgr. Cindler David VŠ 

Bc. Kostelecký Vlastimil VŠ 

Mgr. Mrlínová Jana VŠ 

Mgr. Nevřivová Zuzana VŠ 

Mgr. Ondrová Ludmila VŠ 

Skalka Josef SŠ s mat. 

 

 

Vychovatelé 

Hrabovská Josefa SŠ s mat.   9/179 

Mgr. Chromíková Kateřina VŠ 17/62 vedoucí vychovatelka 

Mgr. Jakubíková Simona VŠ   8/273 do 15. 10. 2009 

Kučerová Ludmila, DiS. VOŠ   4/0 

Mgr. Mojčáková Ludmila VŠ   9/305  

Taťáková Zdeňka SŠ s mat. 25/276 

 

 

THP 

Hrabovská Oldřiška SŠ s mat. 21/335  

Mgr. Matějová Marie VŠ 18/56  

Miková Marie SŠ s mat. 33/165  

 

 

Ostatní 

Freissová Anna vrátná 

Bc. Hura Aleš správce sítě   

Klézl Josef školník 

Nováková Valérie uklizečka 

Ovčáčíková Marie vrátná 

Pellešová Emilie uklizečka 

Uhlířová Pavlína uklizečka 

 pracovnice pro výdej stravy 

Karas Jiří řidič (dovoz stravy) 

 

 

 

V Odrách dne  27. 7. 2009 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 
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d) Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2008/09 
 
        Ke studiu čtyřletých maturitních oborů byli uchazeči do Střední pedagogické školy a 

Střední zdravotnické školy svaté Anežky České na základě těchto kritérií: výstupní hodnocení ze 

základní školy a prospěch ze základní školy, hodnocení chování, úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní 

způsobilost potvrzená lékařem, dále pak pro obor Pedagogické lyceum zdatnosti z rétoriky a z 

hudební výchovy, pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika zdatnosti z rétoriky, hudební 

výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy. Vzhledem k povinnosti účastnit se lyžařského 

kurzu v 1. ročníku a sportovního kurzu ve 3. ročníku jsme přistoupili k opatření, že vyžadujeme 

vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti i pro obor Sociální vychovatelství a sociální 

pečovatelství. 

 

        Ke studiu tříletého studijního oboru Ošetřovatelství jsou kritériem k přijetí: výstupní 

hodnocení ze základní školy, prospěch ze základní školy, hodnocení chování a vyjádření lékaře o 

způsobilosti studovat tento zdravotnický obor. 

 

Vzory dokumentů Pozvánka k přijímacímu řízení a Rozhodnutí o přijetí jsou přílohou č. 1 a 2. 

 

 

Výsledky přijímacího řízení jsou zpracovány ke dni 31. 5. 2009 dle výkazu MŠMT S 5-01 

 

Název oboru 
Zkratka 

oboru 
      Kód oboru 

Počet 

přihl. 

Počet 

přijatých 

Z toho 

chlapci 

 

Pedagogické lyceum   PL 78-42-M/003 16 

 

16 1 

Předškolní  

a mimoškolní pedagogika 

 

PP 75-31-M/005 33 

 

29 1 

Sociální činnost 

- sociální pečovatelství 

 

SP 75-41-M/008 0 

 

0 0 

Sociální činnost 

 - sociální vychovatelství 

 

SV 75-41-M/009 23 

 

22 3 

 

Ošetřovatelství 

 

O 53-41-H/002 15 

 

15 2 

 

Celkem   87 

 

82 7 
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Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 31. 8. 2009 po náhradních kolech přijímacího 

řízení: 

 

Název oboru 
Zkratka 

oboru 
      Kód oboru 

Počet 

přijatých 

Z toho 

chlapci 

 

Pedagogické lyceum   PL 78-42-M/003 

 

11 1 

Předškolní  

a mimoškolní pedagogika 

 

PP 75-31-M/005 

 

20 0 

Sociální činnost 

- sociální pečovatelství 

 

SP 75-41-M/008 

 

0 0 

Sociální činnost 

 - sociální vychovatelství 

 

SV 75-41-M/009 

 

16 3 

 

Ošetřovatelství 

 

O 53-41-H/002 

 

12 1 

 

Celkem   

 

59 5 
 

 

 

 

 

V Odrách dne 31. 8. 2009 

 

 

 

Zpracovala:  Ing. Jindra Šustková 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2008/09 
 
 

 1. Výsledky vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání  

 

 

Ročník 
Počet 

žáků 

 Prospělo 

 s vyznam. 
  Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

Počet žáků 

 s opr. zk. 

I. 66 3 44 14 8 16 

II. 64 2 49 11 4 9 

III. 68 4 56 5 7 11 

IV. 32 5 29 0 3 3 

 

Celkem 230 14 178 30 22 39 

 

 

 

 Přehledné uspořádání výsledků vzdělávání žáků za jednotlivá čtvrtletí školního roku 

2008/09 jsou přílohou č. 3 (I. pololetí) a č. 4 (II. pololetí) této výroční zprávy. 

 

 

 

 

2. Výsledky závěrečných zkoušek 

 

 

 Ve 3. ročníku tříletého zdravotnického oboru studovalo 11 žáků. Všech jedenáct žáků 

prospělo a ukončilo třetí ročník. Všichni byli připuštěni k vykonání závěrečné zkoušky – 

písemné, praktické a ústní. Výstupem pro hodnocení bylo vysvědčení o závěrečné zkoušce a 

výuční list. 

 

 

Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

 

11 5 6 0 
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3. Výsledky maturitních zkoušek 

 

 V maturitních ročnících SV 4 (75-41-M/009 Sociální činnost – sociální vychovatelství          

19 žáků) a PL 4  (78-42-M/003 Pedagogické lyceum 13 žáků) studovalo celkem 32 žáci. 29 žáků 

ukončilo čtvrtý ročník (z SV4 16 – 3 žáci prospěli s vyznamenáním a 13 žáků prospělo, z PL4 

všech 13 – 2 žáci prospěli s vyznamenáním a 11 žáků prospělo) a byli připuštěni k maturitní 

zkoušce. Tři žákyně ze třídy SV4 po vykonání opravných komisionálních zkoušek přistoupí 

k maturitě v 1. řádném termínu   9. září 2009. Opravný termín je naplánován na 6. ledna 2010.  

   

 

Počet žáků 

(k 31. 8. 2008) 

Prospělo  s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Náhradní 

opravný 

termín 

 

29 7 20 2 1 

 

SV – 16  2 12 2 1 

 

PL – 13  5 8 0 0 

 

 

4. Výsledky maturit nanečisto – CERMAT  

 

 Ve školním roce 2008/09 se nekonalo. 

 

 

5. Testování VEKTOR – srovnání znalostí žáků na vstupu do školy a výstupu ze školy 

 

 Ve školním roce 2008/09 se nekonalo. 

 Proběhlo však přihlášení žáků 3. ročníků (SV3, PP3 a PL3) ke státním maturitám do systému 

CERTIS. 19. – 20. 10. 2009 proběhne generální zkouška. 

Byli nominováni v systému CERTIS a průběžně v systému KROK probíhá školení pro 

management školy, komisaře, zadavatele a hodnotitele. 

 

 

6. Ředitelské písemky 

 

 Cílem ředitelských písemek je naučit se zopakovat větší celek učiva za jeden školní rok. 

Motivací je opakování a fixace učebního celku k maturitní a závěrečné zkoušce. Ředitelské 

písemky se psaly podle harmonogramu ve vyučovacích hodinách s vyučujícím z těchto 

předmětů: u oborů čtyřletých SV, PP a PL – ČJ, AJ, NJ a M; u oboru tříletého O – somatologie, 

zdravotnické předměty.  

 

Vyhodnocení je součástí přílohy č. 5. 

 

 

V Odrách dne 31. 8. 2009 

 

 

Zpracovala: Ing. Jindra Šustková 
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f) Prevence sociálně patologických jevů 

     
 

Počet žáků školy k 1. 9. 2008 239 

Počet tříd ve škole 14 

Školní metodik prevence MUDr. Danuše Kudělková 

Školního psycholog? NE 

Je metodik prevence zároveň výchovným poradcem?  NE 

Finanční ohodnocení hodina v úvazku 

Kabinet  s  více   kolegy 

Školské poradenské pracoviště?  NE 

Školský preventivní tým?  metodik a výchovný  poradce 

Žádala škola o finanční prostředky formou grantů? NE 

 
 

Specializované programy uplatněné směrem k výchovně problémovým  

a sociálně handicapovaným jedincům 
 

 

 Ve škole nejsou specializované třídy pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně 

odlišného prostředí ani třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Ve škole 

nepracuje specializovaný rómský asistent. 
  

 

Formy spolupráce s rodiči 
 

Počet akcí pro rodiče  3 

Pracuje při škole  žákovská nebo studentská rada?   

ano, 

20 zástupců  

z jednotlivých tříd, 

vydávají časopis  

Anežčin posel 
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Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém školním roce 

 
 

snížená 

známka 

z chování 

neomluvené 

hodiny 
alkohol kouření ostatní drogy 

agresivní 

formy chování 

vč. šikany 

krádeže 

p
o

če
t 

  
 

p
o

če
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5 3 208 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 

 

Agresivní formy chování vč. šikany 

(jedná se o podrobnější data z tabulky 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém školním roce) 

 

 

1. Šikana 

Počet zjištěných případů:                   0 

Počet řešených agresorů:                    0 

2. Jiné agresivní formy chování 

Počet řešených případů:                     0 

 

 

 

 

Vypracovala: MUDr. Danuše Kudělková  

 

 

Datum: 3. 7. 2009       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 - 



                      Střední  pedagogická škola a  Střední zdravotnická škola 

           svaté Anežky České  
 

                               1. máje 249/37,  742 35  Odry                                E-mail: info@cssodry.cz 

                               Tel., fax:  556 730 129                                                http: www.cssodry.cz 

 
 

 

g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Ve školním roce 2008/09 pracovalo ve škole 32 pedagogů (z toho 7 externích) a                  

6 vychovatelek  (z toho 1 zkrácený pracovní úvazek). 

 

 celkem VŠ vzdělání VOŠ vzdělání SŠ vzdělání Studující VŠ 

Vyučující 32 26 0 6 6 

Vychovatelky 6 3 1 2 1 

 

 

 Všichni pedagogičtí pracovníci sledují nabídku dalšího vzdělávání, dva učitelé dále 

studovali na VŠ. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou podporováni v účasti na nejrůznějších 

kurzech, školeních, seminářích i zahraničních pobytech rozšiřujících jejich aprobovanost.  

 

 

Studující vysokou školu:  

 Lenka Ďulíková 

 Bc. Jana Harabišová 

 Josefa Hrabovská 

 Bc. Aleš Hura 

 Mgr. Jana Mrlínová 

 Mgr. Anna Tylichová 

 Lucie Szotkowská 

    

 

Absolvovaná školení a vzdělávací akce ve školním roce 2008/09: 

- Konzultační seminář k nové maturitní zkoušce pro učitele ČJ 

- Konzultační seminář k nové maturitní zkoušce pro učitele NJ 

- Management školy a nová maturita 

- Zadavatelé a nová maturita 

- Pracovní listy pro konverzace v němčině 

- Sborovna – zaujetí pro četbu 

- Holocaust ve vzdělávání 

- Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

- Řízení projektu s ICT 

- Potštátský houslový klíč 

- Tvorba, tvořivost, hra 

- Kurz první pomoci pro pedagogy 

- Doškolovací kurz instruktorů lyžování 
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- Seminář německého jazyka 

- Seminář českého jazyka a literatury 

- Testy ECDL 

- Prezentace školy na veřejnosti 

- Psychologie ve školství 

- Prevence násilí mezi dětmi 

- Prevence pochybení ve zdravotnické praxi 

- Finanční gramotnost 

- Předmětové komise pro cizí jazyky 

- BOZP 

- Požární ochrana a prevence 

- Mzdy a nový zákon o nemocenském pojištění 

- Daň z příjmů v roce 2009 

- Účtování DHM 

 

 

 

 Na školení vyučujících byla ve šk. roce 2008/09 vynaložena částka  25.319,-Kč. 

 

 

V Odrách dne 21. 8. 2009 

 

 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 
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h)  Údaje o aktivitách a prezentaci školy a veřejnosti 
 

 

Obsah: 

  1. Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních středních škol 

 16 ročník: 24. 3. – 26. 3. 2009 (organizace 23. 3. – 27. 3. 2009) 

  2. Biologická soutěž Mendelovy Hynčice, 8. ročník – 2. 4. 2009 

  3. Představení „Popelka nazaretská“ 

  4. Mezinárodní jazykový projekt Comenius (program SOKRATES EU), registrační číslo  

COM-BP-2008-027 

  5. Spolupráce školy se zahraničními katolickými školami 

  6. Jazykový pobyt studentů v zahraničí 

  7. Zahraniční zájezdy 

  8. Prezentace studentů na veřejnosti 

  9. Ročníkové projekty 

10. Sociální program školy – prezentace školy v Odrách 

11. Duchovní obnovy 

12. Propagace školy 

13. Fotogalerie 

 

 

 

1. Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních škol     
 16. ročník: 24. března – 26. března 2009 

 

 

Účast:  

11 církevních středních škol z celé ČR a 3 základní školy, 1 hudební vystoupení v kategorii 

hostů,  počet účastníků cca 450, počet jednotlivých vystoupení 63 

Vystoupení probíhala v oborech: divadlo malých forem, dramatizace, recitace, monolog, 

umělecký přednes, pantomima, hra na hudební nástroj, sólový a sborový zpěv, pódiový tanec, 

muzikál. 

 

Zúčastněné střední školy: 

BIGY Barvičova Brno, BIGY Ostrava – Poruba, Cyrilometodějské gymnázium Prostějov, 

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno – Lerchova, BIGY 

České Budějovice, Křesťanské gymnázium Praha, BIGY Letovice, Arcibiskupské gymnázium 

Kroměříž, Církevní střední zdravotnická škola Brno - Grohova, Církevní domov mládeže Hradec 

Králové, SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry 
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Hosté: 

Základní církevní škola sv. Voršily Praha 1, CZŠ a MŠ Přemysla Pittra Ostrava, III. ZŠ Zábřeh 

na Moravě, Klára Šůstková 

 

Zahraniční hosté: 

Pozvány byly partnerské církevní školy ze Slovenska a z Belgie, ale letošního ročníku se 

nezúčastnily 

 

Členové poroty: 

Mgr. Ladislav Mareček – předseda poroty 

Mgr. Helena Skálová – tanec 

Bc. Saša Rychecký – divadelní formy 

Mgr. MgA. Karol Ozorovský – hudba  

PhDr. Hana Cisovská, Ph. D. – divadelní formy 

 

Doprovodný program: 

- výstava obrazů paní Anny Šmalcové 

- průvodní slovo na Malé opožděné vernisáži: Mons. Josef Maňák 

 

Sponzoři přehlídky: 

MŠMT ČR, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Ostrava, Město Odry, Biskupství ostravsko – 

opavské, Arcibiskupství pražské, Arcibiskupství olomoucké, Biskupství brněnské, dary rodičů a 

žáků naší školy, Květiny Simona Burešová Hranice, Květiny Ing. Kostka Hranice, Jiří Pavelka – 

propagační materiály. 

 

Mediální partneři přehlídky: 

Rádio Proglas, televize Noe 

Katolický týdeník, In, Naše rodina, Okno 

Novojičínský Region, Deník, Moravskoslezský den, Oderský zpravodaj 

 

Rozpočet přehlídky: 

324.760,- Kč (včetně mezd a odměn za přehlídku – díky dotaci Moravskoslezského kraje) 

 

  

 

2.  Mendelovy Hynčice 
  8. ročník:  2. dubna 2009 

 

 

Organizace: 

Biskupské gymnázium Ostrava, Gymnázium Vítkov, Střední pedagogická škola a Střední 

zdravotnická škola svaté Anežky České, Odry 

 

Garant za naši školu: 

Mgr. Veronika Pavelková (sr. Iris) 

 

Místo konání: 

rodný dům Johanna Gregora Mendela ve Vražném – Hynčicích  
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Téma: 

„Mendelovy pokusné rostliny v herbářích slovem i obrazem“ 

 

Časový harmonogram soutěže: 

1) Zaslání přihlášky do 20. 12. 2008 

2) Odevzdání prací do 28. 2. 2009 

3) Posouzení prací odbornou porotou do 31. 3. 2009 

4) Finále soutěže 2. 4. 2009 

 

Základní charakteristika: 

Biologická soutěž, která je určena studentům denního studia všech typů středních škol v celé ČR. 

Cílem je připomenout mladé generaci odkaz vědce světového jména, otce genetiky, Johanna 

Gregora Mendela.  

 

V nově zrekonstruovaných prostorách Mendelova rodného domku ve Vražném – Hynčicích se 

ve středu 2. dubna 2009 uskutečnilo finále 8. ročníku celostátní biologické soutěže Mendelovy 

Hynčice. 8. ročníku se zúčastnili soutěžící ze čtyř škol. Výkony soutěžících sledovali porotci 

PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. (za Mendelianum Brno, které je odborným garantem soutěže) a Mgr. 

R. Kana. Studenti formou prezentace představovali své práce na téma „Mendelovy pokusné 

rostliny v herbářích slovem i obrazem“ a publikum tak obohatili o spoustu nových a mnohdy 

zajímavě podaných informací. Vítězství v této soutěži si odnesl Petr Fojtík z Gymnázia Josefa 

Kainara v Hlučíně. 

  

Sponzoři soutěže: 

Obecní úřad Vražné – poskytnutí prostor pro obhajoby soutěžních prací 

Městský úřad Odry, Městský úřad Vítkov, Lékárna Selma, Pizzerie Toscana Odry, Dřevovýroba 

Miroslav Ovčáčík, Kamenictví Jiří Jakubík. 

 

 

3. Představení „Popelka nazaretská“  
 

 Hudební a dramatické pásmo podle básně Václava Renče Popelka nazaretská a hudby pana 

MUDr. Víta Petrů je z části také autorským, dramatickým a režijním dílem Mgr. Jany Mrlínové, 

obsahuje vlastními dramatizačními prvky doplňující báseň o výseky z doby života básníka 

Václava Renče, scény z leopoldovské věznice a střípky z reality padesátých let. Na představení 

se podíleli 3 vyučující: Mgr. Ludmila Adamcová, Mgr. Jana Mrlínová a Mgr. David Cindler, 

v dramatické části vystupuje 8 studentek a studentů, hudebně a pěvecky je doprovází sbor Datio 

ve složení cca 50 studentek, studentů a hostujících muzikantů. Dílo vznikalo 2 roky (školní roky 

2006/07 a 2007/08), ve školním roce 2008/09 se konalo ještě dotáčení DVD a 7 představení. 

 

- dotáčení DVD s televizí NOE – 20. 10. 2008 

- celkové náklady jen na natáčení DVD – 116 966,- Kč 

 

Podzimní představení: 

Brno, kostel sv. Augustina, 18. 11. 2008 

Olomouc, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, 19. 11. 2008 

Slavkov u Opavy, kostel sv. Anny, 20. 11. 2008 

 

Jarní představení: 

Rychaltice, kostel sv. Mikuláše, 6. 6. 2009 
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Nový Jičín, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 7. 6. 2009 

Praha – Kobylisy, kostel sv. Terezičky, 23. 6. 2009 

Odry, kostel sv. Bartoloměje, 25. 6. 2009, zahradní slavnost a slavnostní žehnání DVD. 

 

Mediální partneři: 

Televize Noe, Rádio Proglas 

Delší reportáže a recenze zveřejnily následující tisková média s celorepublikovou působností: 

Katolický týdeník, In, Naše rodina 

a dále regionální tisk: Okno, Oderský zpravodaj, Novojičínský Region 

 

 

4. Mezinárodní jazykový projekt Comenius (program SOKRATES EU), 

 registrační číslo COM-BP-2008-027 

  
Ve spolupráci s belgickou školou jsme realizovali první část partnerského jazykového 

projektu Comenius, v rámci programu SOKRATES EU pro anglický a německý jazyk s názvem 

„Growing up and living together in Europe, open to everybody„ – „Růst a žít ve společné 

Evropě otevřené pro každého“. Tato žádost byla v upravené podobě podávána podruhé, v roce 

2007 nebyla schválena, na podzim 2008 Národní agentura tuto 2. žádost schválila, projekt bude 

probíhat po dva školní roky 2008/09 a 2009/10. 

V celé ČR bylo schváleno pouze 19 projektů Partnerství škol – bilaterální projekty, naše 

škola je jedinou zúčastněnou církevní školou.  Podobný typ projektu realizujeme již podruhé – 

první partnerský projekt jsme realizovali s Litvou v roce 2006. 

 

Rekapitulace základních údajů:  

  

Program: jazykový projekt v podprogramu  Comenius 

Termín: školní roky 2008/2009, 2009/2010 

Schvalovací agentura:  Národní agentura Socrates, 

 U Lužického semináře 13, Praha 1 

Jazyk:  němčina, angličtina  

Partnerská škola:  Lycee Technique Provincial Jena Boets 

 Rue Hullos 52, B 4000 Liege 

Název projektu:   Growing up and living together in Europe, open to everybody  

Zaměření: sociální a zdravotnická oblast 

Finanční náklady: žádaná výše grantu 16.000,- Eur pro min. 24 mobilit 

Podání projektu: 12. 2. 2008 

Schválení projektu  a podepsání grantové smlouvy:       1. 10. 2008 

Koordinátoři projektu: Ing. Pavla Hostašová, Mgr. Lenka Chodurová, Ludmila Vlčková 

1. realizovaná výměnná návštěva: 

20 českých studentů a 4 vyučující v Liege a v Belgii, 7. 3. 2009 – 18. 3. 2009 

2. připravovaná výměnná návštěva: 

20 belgických studentů a 4 vyučující v Odrách a v ČR, 8. 3. 2010 – 17. 3. 2010  
 

 V termínu 7. – 10. března 2009 se ke skupině studentů účastnících se projektu přidala ještě 

skupina 18 vyučujících a vychovatelek, kteří se mohli díky sponzorskému daru JUDr. Adama 

Rakovského vydat se svými studenty na část poznávacího pobytu a navštívili Kolín nad Rýnem 

v SRN, Liege, Bruggy a Antverpy v Belgii a Maastricht v Holandsku. Měli též možnost seznámit 

se s kolegy partnerské školy v Liege a s informacemi o této škole podobného zaměření. O 

duchovní rozměr této poznávací cesty se staral otec Mgr. Zdeno Vavro. 
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5. Spolupráce školy se zahraničními katolickými školami 
 

Země Škola 

Belgie 1) Institut St. Joseph, Avenue de la Salm 17,  4980 Trois-Ponts, Belgigue, 

paní Andrea Miller – Bragard: spolupráce na projektu 

2) Lycee Technique Provinciál Jean Boets, Rue Hullos 52, B 4000 Liege -

projekt  

Litva Katolisches Gymnasium Vincentas Borisevicius, Dziugo 6, 5610 Telsiai, 

Litva, podzimní jazykový pobyt 2 studentek 

 

Ve školním roce 2008/09 byl i nadále udržován kontakt s vedením i kolegy výše 

uvedených škol se záměrem pokračující spolupráce. Se školou v Litvě jsme realizovali výjezd 2 

českých studentek do Litvy v září 2008 v rámci Litevsko – Rakouských dní, s Belgií jsme 

realizovali první část nového projektu EU. 

 

Byly kontaktovány také nové zahraniční školy pro případnou spolupráci (v případě 

slovenských a polských škol: možná účast na přehlídce, možné vzájemné návštěvy v rámci 

výletů a exkurzí, v případě zeměpisně více vzdálených škol: předjednáváme možný partnerský 

bilaterální projekt EU Comenius, případně partnerský multilaterální projekt, do kterého by bylo 

zapojeno více zemí): 

 

země Školy, na které jsme získali kontakty 

v minulých letech, zatím neprobíhá 

spolupráce, ale písemné kontakty a plány 

přetrvávají 

kontakt 

Slovensko SZŠ sv. Basila Velkého Prešov ČBK 

Slovensko SZŠ sv. Alžběty, Košice ČBK 

Španělsko Colmenar Viejo seminář EU, program SVES 

Polsko Krotoszyn seminář EU, program SVES 

Polsko Przemysl seminář EU, program SVES 

Turecko Mugla seminář EU, program SVES 

Francie St. Benoit seminář EU, program SVES 

Chorvatsko Jesuitisches Klassisches Gymnasium, Osijek, Kroatien 

Rumunsko Lyceum Nicolae Balcescu, Cluj-Napoca, Rumänien 

Slovensko PaSA a SZŠ Čadca, SR 

Ukrajina Klymentij Sheptyckij Privatlyzeum, Chotkewytsch Str. 16, Lviv, Ukraine – 

udržování kontaktů do budoucna 

SRN Maria-Ward-Schule, Annastraße 6, 97072 Würzburg, BRD – udržování 

kontaktů do budoucna, plán: obnovení jazykových pobytů 

 

 

  

6.  Jazykové pobyty studentů v zahraničí 
 

 Ve školním roce 2008/09 se konal jeden zahraniční jazykový pobyt v Litvě, v partnerské 

škole Katolisches Gymnasium Vincentas Borisevicius, Telsiai, v rámci Litevsko – rakousko – 

českých jazykových dní. Z naší školy se ho zúčastnily 2 studentky 3. ročníku oboru Pedagogické 

lyceum (Adina Hajlmanová a Barbora Kociánová), z rakouské školy se zúčastnilo 5 studentek. 

Pobyt se konal v termínu 9. – 21. září 2008. Dorozumívacími jazyky byla angličtina a němčina. 
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7. Zahraniční zájezdy 

 
 V tomto školním roce se konaly následující zahraniční zájezdy: 

 

Termín Místo Garanti 

9. – 21. 9. 2008 
Litva 

jazykový pobyt 2 studentek 

příprava Ing. P. Hostašová, pedagogický 

doprovod Mgr. Klára Šmalcová 

26. 9. 2008 Rakousko, Vídeň příprava a vedení Ing. Pavla Hostašová 

21. 10. 2008 Polsko, Krakov, Osvětim 
příprava a vedení Mgr. Markéta 

Navrátilová 

7. – 18. 3. 2009 

Belgie 

partnerský projekt Comenius, 

mobilita 20 českých studentů a   

4 vyučující 

příprava Ing. P. Hostašová, Mgr. Lenka 

Chodurová 

vedení v Belgii: Mg. Lenka Chodurová, 

Ludmila Vlčková, Marie Bartoňová, 

Mgr. David Cindler 

7. – 10. 3. 2009 

Belgie 

výjezd 18 pedagogů a 

vychovatelů spolu s projektem 

Comenius 

 

příprava a vedení Ing. Pavla Hostašová 

 

 

 

8. Prezentace studentů na veřejnosti 
 

HUDEBNÍ   VÝCHOVA 

Datum vystoupení Akce      

12. – 14. 9. 2008 Víkendové soustředění sboru Datio na faře ve Spálově 

20. 10. 2008 Dotáčení Popelky nazaretské, NOE Ostrava 

13. 11. 2008 DOD, vystoupení sborů Datio, Donatio, Decháčku 

18. – 20. 11. 2008 Turné Popelka nazaretská, Brno, Olomouc, Slavkov u Opavy 

18. – 19. 11. 2008 Soutěž sborů CANTATE v Opavě, Datio – Pamětní list, Datio – 

Zvláštní ocenění poroty za dramaturgii 

27. 11. 2008 Datio, hodinový koncert na oslavách 150 let od založení Městské 

nemocnice Odry 

14. 12. 2008 Adventní koncerty Datio, Vražné, Odry 

19. 12. 2008 Vánoční akademie Odry 

23. – 27. 3. 2009 Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol 

Vystoupení všech 4 školních hudebních těles – Datio, Donatio, 

Decháček (SDE bez LSD) a dívčí trio „Golden Baby“ 

27. 3. 2009 Donatio – Vernisáž výstavy obrazů paní Anny Šmalcové 

1. 4. – 4. 4. 2009 Hudební festival středních pedagogických škol v Litomyšli 

Donatio – 1. místo v kategorii Malé vokální soubory 

Trio „Golden Baby“ – Zvláštní cena poroty 

10. 5. 2009 Koncert Datio, Zlaté Hory, poutní místo Maria Hilf 

6. 6. 2009 Rychaltice, kostel sv. Mikuláše – Popelka nazaretská 

7. 6. 2009 Nový Jičín, kostel Nanebevzetí Panny Marie – Popelka nazaretská 

23. 6. 2009 Praha – Kobylisy, kostel sv. Terezičky – Popelka nazaretská 

25. 6. 2009 Odry, kostel sv. Bartoloměje – Popelka nazaretská 

zahradní slavnost a slavnostní žehnání DVD 
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DRAMATICKÁ   VÝCHOVA 

Datum vystoupení Aktivita 

7. 10. 2008 Pedagogická Poema 

16. 10. 2008 Ozvěny Dětské scény, Ostrava 
20. 10. 2008 Dotáčení Popelky nazaretské, NOE Ostrava 

30. 10. 2008 Vystoupení improvizační skupiny O.S.L.I. v Ostravě 

podzim 2008 Nácvik divadla s dětmi ZŠ Komenského Odry v rámci školního 

ročníkového projektu  

11. – 13. 11. 2008 Pedagogická Poema, celostátní kolo literární soutěže SPdg škol, 

41. ročník, Boskovice, Pamětní list (Vendula Beranová, Veronika 

Golfová, Michaela Vanderková) 

13. 11. 2008 DOD, vystoupení dramatického kroužku a improvizace 

18. – 20. 11. 2008 Turné Popelka nazaretská, Brno, Olomouc, Slavkov u Opavy 

29. 11. 2008 Turnaj improvizační skupiny O.S.L.I. v Ostravě 

6. 12. 2008 Celostátní literární soutěž „Mezi námi generacemi“ – 1. místo 

v kategorii Povídka (Lenka očálová), 1. místo ve speciální kategorii 

Originalita (Hana Slavíková) 

19. 12. 2008 Vánoční akademie 

leden 2009 Výstupy z dramatické výchovy – ZŠ Komenského Odry 

23. – 27. 3. 2009 Celostátní přehlídka ZUČ studentů CŠ 

2. 4. 2009 Recitační soutěž Opava 

15. 5. 2009 Celostátní literární soutěž „Za tuhle knihu Vám patří dík“ – 6. 

místo (Hana Slavíková) 

6. 6. 2009 Rychaltice, kostel sv. Mikuláše – Popelka nazaretská 

7. 6. 2009 Nový Jičín, kostel Nanebevzetí Panny Marie – Popelka nazaretská 

23. 6. 2009 Praha – Kobylisy, kostel sv. Terezičky – Popelka nazaretská 

25. 6. 2009 Odry, kostel sv. Bartoloměje – Popelka nazaretská 

zahradní slavnost a slavnostní žehnání DVD 
 

 

TĚLESNÁ   VÝCHOVA 

Datum Soutěž 

3. – 4. 9. 2008 Horolezecký a vodácký minikurz Kružberk 

1. čtvrtletí 2008/09 Plavecký výcvikový kurz, Hranice 

30. 9. 2008 Okresní finále SŠ v atletice 

5. 11. 2008 Okresní finále stolního tenisu ve Fulneku – 3. místo družstev 

5. – 7. 11. 2007 Celostátní přebor studentů CŠ ve volejbalu v Plzni – 5. místo 

12. 11. 2008 Turnaj v basketbalu CŠ Odry – ZŠ Pohořská 

26. 11. 2008 Okresní finále SŠ ve florbalu dívek v Odrách – 3. místo 

1. – 6. 2. 2009 Lyžařský výcvikový kurz, Malá Morávka 

2. 12. 2008 Okresní finále SŠ ve florbalu chlapců – 3. místo 

22. 2. 2009 Basketbalový zápas, CŠ Odry – ZŠ Spálov 

4. 3. 2009 Okresní finále SŠ ve šplhu v Příboře, 1. místo v soutěži družstev, 

v soutěži jednotlivců – 1 místo (Barbora Kociánová) a 3. místo 

(Veronika Škarková) 

15. 4. 2009 Basketbalový zápas, CŠ Odry – ZŠ Spálov 
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duben, květen 2009 2 přátelská sportovní utkání mezi domovy mládeže naší školy a 

DM při AG Kroměříž ve stolním tenise  

13. 5. 2009 Turnaj v basketbalu CŠ Odry – ZŠ Pohořská 

17. 5. – 22. 5. 2009 Letní výcvikový kurz, Jánské Koupele 
 

 

 

VÝTVARNÁ   VÝCHOVA 

Datum vystoupení Aktivita 

podzim 2008 Mezinárodní výtvarná soutěž v Arenzanu v Itálii, 1 čestný diplom 

(Kristýna Hauserová), absolutní 1. místo (Naděžda Stašová) 

31. 3. 2009 Výtvarná soutěž „Biblické příběhy“, Prostějov, 1. místo ve         

4. kategorii ( Hedvika Tresslová), 

2. místo ve stejné kategorii (Kristýna Hauserová) 

10. 6. 2009 Celostátní výtvarná soutěž Památníku Terezín s válečnou 

tématikou, týkající se otázky Holocaustu, 4. místo (Hana Bačová  
 

 

VĚDOMOSTNÍ   SOUTĚŽE, kurzy zakončené certifikáty 

Datum  Aktivita 

V průběhu šk. roku Kurz znakové řeči 

V průběhu šk. roku IVT – mezinárodně platné testy ECDL, uděleno 5 certifikátů 
 

 

VĚDOMOSTNÍ  SOUTĚŽE 

přípravná školní kola: 

8. – 17. 12. 2008 Matematika hrou 

2. 12. 2008 Moderátorská soutěž 

průběžně Literární kavárny 

19. 2. – 20. 2. 2009 Projektové dny – přípravy, obhajoby a prezentace ročníkových 

projektů – třetí ročníky 

29. 4. 2009 Zdravotnická soutěž 

duben – květen 2009 HV – HHN Předehrávky v rámci předmětu Hra na hudební nástroje 

14. 5. 2009  Matematika hrou 

 

 

 

9. Ročníkové projekty  
 

 

 V průběhu celého školního roku pracovali studenti třetích ročníků v pracovních týmech na 

projektech, téma projektů si sami volí z oblastí věroučných předmětů, odborných zdravotnických 

a pečovatelských  předmětů, psychologických a pedagogických předmětů a odborných 

specializací (hudební výchova, dramatická výchova, výtvarná výchova).  Podmínkou zpracování 

byla teoretická a praktická část a elektronické zpracování a prezentování. Praktická část byla 

prováděná formou průzkumů, dotazníkových šetření nebo v případě témat z oblasti dramatické 

výchovy formou nácviku divadelního představení s dětmi ze ZŠ Komenského v Odrách. 
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 Výsledky své práce studenti zpracovávali, obhajovali a prezentovali ve svých pracovních 

týmech v rámci projektových dnů, které se konaly 9. – 10. 2. 2009 (formální úprava) a 19. 2. – 

20. 2. 2009 (obhajoby a veřejné prezentace). Na prezentaci byli pozváni zástupci zřizovatele 

BOO, města Odry, farního úřadu Odry a rodiče studentů. 

 

 Vybraná témata žákovských projektů ve školním roce 2008/09: 

- Země evropské unie (Z) 

- Tělesně postižené dítě v naší společnosti (SPdg) 

- Pronásledování židů v literatuře (ČJ) 

- Dotek, který léčí, zooterapie 

- Vesmír (F) 

- Handicap a společnost (SP,  ZP) 

- Literatura jako zdroj pro dramatickou výchovu 

- Okultismus v lidské společnosti (Kke) 

 

 

10. Sociální program školy – prezentace školy v Odrách 

 
 V rámci tohoto programu jsou studenti vedeni k přemýšlení o potřebách nemocných a 

postižených a o možných způsobech pomoci těmto lidem, napomoci tomuto cítění mají 

následující aktivity: 

 

Spolupráce s městem Odry: 

- Mikuláš v mateřských školách a v Charitě (2. 12. 2008) 

- spolupráce se ZŠ Komenského – nacvičování divadelních představení s dětmi v 

družině 

 

Spolupráce s Římskokatolickou farností Odry: 

- pomoc při Mikulášských nadílkách (vystoupení Mikuláše, andělů a čertů, zpěv) 

v učebně metodik pro děti z místní farnosti 

- Tříkrálová sbírka 

- příprava maškarního plesu pro děti z farnosti 

 

Spolupráce s Charitou Odry a Domovem důchodců v Odrách: 

- asistence nemohoucím v nemocnici při pravidelných mších svatých  každou středu 

- výroba a roznášení malých dárečků a přání k Vánocům a Velikonocům v místní 

nemocnici a seniorům Domova důchodců, Charity a klientům Charity  

- návštěvy v domově důchodců, pěvecká vystoupení 

 

Zapojení do celostátních dobročinných nadací: 

- naše škola se již tradičně připojuje k takzvaným „Srdíčkovým dnům“ pořádaným 

hnutím Život dětem. Studenti ve třech termínech vybrali pro tuto nadaci  38 967,- Kč 

(15. a 16. 9. 2008 částku 21 310,- Kč;   6. a 7. 4. 2009 částku 17 657,- Kč) 

- tvorba látkových panenek pro UNICEF 

- Adopce na dálku – již několik let se studenti naší školy zapojují do projektu Adopce 

na dálku. K adopci si studenti vybrali jedenáctiletou Indickou holčičku jménem 

Pooja, kterou finančně podporují. Příspěvek studentů je 5 000,- Kč 

- vyučující jsou zapojeni do jiného charitního projektu – „Důstojné stáří“ a podporují 

dvě důchodkyně žijící na Ukrajině. Je to Maria Ivanivna Velahan a Marija 

Heorhijivna Hol´cberher. Výše příspěvku je 4 300,- Kč. 
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11. Duchovní obnovy 

 

12. 9. – 14. 9. 2008 Spálov sbor 

11. 9. – 13. 9. 2008 Dobešov PL1 (seznamovací pobyt s duchovní obnovou) 

19. 9. 2008  PP1 (seznamovací pobyt s duchovní obnovou) 

19. 9. – 21. 9. 2008 Dobešov společný pobyt oboru Ošetřovatelka,  

  třídy O1, O2 a O3 

 

 

12. Propagace školy 

 

- neustále aktualizované www stránky školy; 

- nový propagační leták školy; 

- nové: speciální propagace školy ve dvou biskupstvích, 5 děkanátech, ve 21 kostelech; 

- inzerce v tisku (den otevřených dveří, přijímací zkoušky, přehlídka, ples, …) – 

Moravskoslezský den, Oderský zpravodaj, Okno, Novojičínský Region, Hranický deník, 

Opavský den, Olomoucký a Zlínský den;  

- propagační materiál školy jsme poslali všem výchovným poradcům na ZŠ v našem regionu a 

do center pro mládež v regionu (Ostrava, Stará Ves, Český Těšín, Fryšták), na farní úřady v 

regionu a dávali jsme jej k dispozici případným zájemcům; 

- informační texty v Atlasech škol v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji; 

- účast na Burzách škol v Novém Jičíně, ve Vsetíně, v Opavě, v Hranicích a v Přerově; 

- dva Dny otevřených dveří (13. 11. 2008, 8. 1. 2009) s programem a s představením 

„talentových zkoušek“ – zkoušek zdatností; 

- pravidelně každý měsíc publikace informací v tisku: Novojičínský Region, Oderský 

zpravodaj, v rámci možností Hranický týden, Ostravské Okno; 

- při příležitosti velkých akcí (přehlídka, Popelka nazaretská, jazykový pobyt v Litvě, 

zahraniční zájezdy, rekonstrukce školy s podporou EU) také v celostátním tisku v 

Katolických novinách, IN, Naše rodina, MF Dnes, Moravskoslezský Den; 

- přenosy o škole přineslo vysílání Křesťanského magazínu na ČT 1 (přehlídka), rádio Proglas 

a opakovaně televize Noe (galaprogram přehlídky); 

- informace v tisku o probíhající zásadní rekonstrukci školy a programu RR EU. 

 

 

 

13. Fotogalerie 
 

- viz strana 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 

 

 

Odry, červenec- září 2009 

 

 

Zpracovala:  Ing. Pavla Hostašová 
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i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
 

 

1. Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 

 

Termín konání:  

 16. dubna 2009, kontrolované období září 2007 – 31. 3. 2009. 

 

Závěr: 

Kontrolou plateb pojistného provedenou ke dni 31. 3. 2009 nebyly zjištěny finanční rozdíly.  

O kontrole byl sepsán Závěrečný protokol č. j. 1648/2009. 

Program kontroly: 

1. Kontrola oznamovací povinnosti – nedošlo k porušení § 10 zákona 48/97 Sb. 

2. Kontrola vyměřovacích základů – byly stanoveny v souladu s § 3 zák. 592/92 Sb. 

3. Kontrola správnosti stanovení pojistného – bylo v souladu s § 2 zák. 592/92 Sb. 

4. Kontrola dodržování termínu splatnosti plateb – bylo v souladu s § 5 zák. 592/92 Sb.  

5. Kontrola hlášení pracovních úrazů – v průběhu kontrolovaného období nedošlo 

k žádnému pracovnímu úrazu. 

6. Kontrola používání tiskopisu VZP – v souladu s § 25, odst. 3 a s § 28  zák. 592/92 Sb. 

 

 

 

2. Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení 

 

Termín konání: 

 25. 11. 2008, kontrolované období 1. 1. 2007 – 31. 10. 2008 

 

Závěr: 

O kontrole byl sepsán Závěrečný protokol č. 213/08. 

Ke dni kontroly bylo evidováno 49 pracovních poměrů, bylo kontrolováno 115 mzdových listů. 

Nebyly zjištěny nedoplatky nebo přeplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a přeplatky na dávkách nemocenského pojištění. 

Program kontroly: 

1. Plnění ohlašovacích povinností – v souladu s § 20 zákona č. 582/1991 Sb. 

2. Plnění povinností při odvodu pojistného – nebylo zjištěno rozdílů. 

3. Plnění povinností v nemocenském pojištění – bylo postupováno v souladu s § 21 – 23 

zákona č. 582/1991 Sb. 
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4. Plnění povinností v důchodovém pojištění – evidence pro účely důchodového pojištění 

je vedena v souladu s ustanovením § 35a odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ELDP jsou 

předkládány a uschovány v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 582/1191 Sb. 

5. Opatření k nápravě nebylo uloženo. 

 

 

 

3. Kontrola České školní inspekce 

 

 

Ve školním roce 2008/09 nebyla provedena kontrola České školní inspekce. 

 

 

 

 

V Odrách dne 6. 8. 2009 

 

 

 

Zpracovala:  Ing. Pavla Hostašová 
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j)  Základní údaje o hospodaření školy 
 

ÚVOD 

 
 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České ve 

sledovaném  období vedla podvojné účetnictví podle Zákona č. 563/1991 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů 

č. 401 až 414. 

 Účetnictví bylo zpracováno pomocí výpočetní techniky s použitím účetního programu 

POHODA. 

 Roční účetní závěrka byla sestavena k 31. 12. 2008. 

 Daňové přiznání spolu s výkazy bylo odevzdáno Finančnímu úřadu ve Fulneku v řádném 

termínu dne 24. 3. 2009. Roční účetní závěrku i daňové přiznání zpracovala Mgr. Marie 

Matějová, ekonomka školy. 
 

 

 

FINANČNÍ ZDROJE 
 

A) Hlavní činnost 
 

1. Provoz školy 

Hlavním zdrojem příjmů na provoz školy v roce 2008 byla provozní dotace MŠMT poskytnutá 

ve výši  13 118 000,- Kč. Doplňujícím zdrojem byly příjmy od studentů za ubytování v domově 

mládeže, které dosáhly 686 526,- Kč, příspěvky a dary ve výši Kč 436 459,- Kč a ostatní tržby a 

výnosy ve výši 2 252,- Kč. 

 

2. Účelové dotace a rozvojové programy 

 

Na Celostátní přehlídku ZUČ: 

MŠMT ČR      11.000,- Kč 

Ministerstvo kultury ČR      15.000,- Kč 

Biskupství ostravské – opavské       15.000,- Kč 

Město Odry      21.000,- Kč 

Ostatní dary od fyzických a právnických osob      49.870,- Kč 

 

Podpora romských žáků SŠ: 

Dotace MŠMT pro 3 studentky romského původu      19.100,- Kč 
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Financování asistentů pedagoga v církevních školách: 

Dotace MŠMT pro 1 asistenta září – prosinec 2008      50.000,- Kč 

 

 

Zvýšení nenárokových složek platů a mezd pedagogických pracovníků::  

MŠMT      77.000,- Kč 

 

 

Podpora environmentální výuky, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008: 

Dotace MŠMT na úpravu školní zahrady a parčíku před školou 100.000,- Kč 

 

 

Projekt Socrates – Comenius: 

Záloha na projekt partnerství se školou v Belgii    12.800,- EUR   

 tj.  304.872,20 Kč  

 

 

 

3. Další příspěvky a dary 

 

V tomto účetním období škola obdržela ještě několik dalších příspěvků na provozní činnost a na 

nákup učebních pomůcek od zřizovatele školy, města Odry a různých právnických i fyzických 

osob v celkové výši  

      67.181,- Kč. 
 

 

 

 

B) Vedlejší činnost 
 

Příjmy z vedlejší činnosti tvořilo nájemné tělocvičny. V roce 2008 činil příjem z vedlejší činnosti

      12.590,- Kč. 
 

 

 

 

 

C) Investiční dotace na opravu, přestavbu a přístavbu školy  
 

V roce 2008 proběhlo dokončení přístavby podkroví domova mládeže a dokončení výtahové 

šachty a instalace výtahu. Na tuto akci přispělo: 

 

Ministerstvo financí ČR   3 500 000,- Kč 

Město Odry      100 000,- Kč 

Nadace OKD, Ing. Bakala  10 000 000,- Kč 

Eurovia Lom Jakubčovice, s. r. o.        10 000,- Kč 

___________________________________________________________________ 

 

Investiční zdroje celkem 13 61 000,- Kč 
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VYNALOŽENÉ NÁKLADY 
 

1.Provozní náklady 

 

Největší část provozních nákladů tvořily mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnanců. 

Mzdové náklady 8 387 375,- Kč 

Zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění 2 928 219,- Kč 

Dalšími provozními náklady byly nákupy materiálu, energie a služeb. Celková výše těchto 

provozních náklady byla 2 935 500,- Kč 

Provozní dotace byla beze zbytku vyčerpána. 

 

 

2. Náklady hrazené z účelových dotací 

 

Všechny účelově určené dotace byly použity v souladu s účelem poskytnutí a byly beze zbytku 

vyčerpány, kromě dotace na Podporu romských žáků středních škol. Zde bylo do Státního 

rozpočtu vráceno 230,- Kč z důvodu nepředložení potřebných dokladů žákyní, jíž dotace 

náležela. 

Vyúčtování Celostátní přehlídky církevních škol: 

Náklady 120.591,50 Kč 

Výnosy 118.408,-- Kč 

 

3. Investiční náklady 

 

Dokončení přístavby podkroví domova mládeže 3 659 175,- Kč 

Výtahová šachta a instalace výtahu 1 151 791,- Kč 

 
 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 V roce 2008 došlo vzhledem k proběhlým rekonstrukcím a přístavbě k navýšení 

základního jmění organizace. 

 Konečná kolaudace všech prací byla provedena 26. 2. 2009. 

 V roce 2008 organizace hospodařila se ztrátou – 1 856,69 Kč, v hlavní činnost a ziskem     

6 590,- Kč v doplňkové (vedlejší) činnosti.  

 Celkový výsledek hospodaření činil 4 733,31 Kč a byl použit ke krytí ztráty z minulých let 

(roku 2005). 

 

 

 

V Odrách 8. 7. 2009 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Marie Matějová 
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k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

       

1. Mezinárodní jazykový projekt Comenius (program SOKRATES EU), 

 registrační číslo COM-BP-2008-027  

 
Ve spolupráci s belgickou školou jsme realizovali první část partnerského jazykového 

projektu Comenius, v rámci programu SOKRATES EU pro anglický a německý jazyk s názvem 

„Growing up and living together in Europe, open to everybody„ – „Růst a žít ve společné 

Evropě otevřené pro každého“. Tato žádost byla v upravené podobě podávána podruhé, v roce 

2007 nebyla schválena, na podzim 2008 Národní agentura tuto 2. žádost schválila, projekt bude 

probíhat po dva školní roky 2008/09 a 2009/10. 

 

Rekapitulace základních údajů:  

Program: jazykový projekt v podprogramu  Comenius 

Termín: školní roky 2008/2009, 2009/2010 

Schvalovací agentura:  Národní agentura Socrates, 

 U Lužického semináře 13, Praha 1 

Jazyk:  němčina, angličtina  

Partnerská škola:  Lycee Technique Provincial Jena Boets 

 Rue Hullos 52, B 4000 Liege 

Název projektu:   Growing up and living together in Europe, open to everybody  

Zaměření: sociální a zdravotnická oblast 

Finanční náklady: žádaná výše grantu 16.000,- Eur pro min. 24 mobilit 

Podání projektu: 12. 2. 2008 

Schválení projektu  a podepsání grantové smlouvy:       1. 10. 2008 

Koordinátoři projektu: Ing. Pavla Hostašová, Mgr. Lenka Chodurová, Ludmila Vlčková 

1. realizovaná výměnná návštěva: 

20 českých studentů a 4 vyučující v Liege a v Belgii, 7. 3. 2009 – 18. 3. 2009 

2. připravovaná výměnná návštěva: 

20 belgických studentů a 4 vyučující v Odrách a v ČR, 8. 3. 2010 – 17. 3. 2010  

 

 

2. Připravovaný projekt v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnosti 
 

Rekapitulace základních údajů: 

Číslo operačního programu:  CZ.1.07 

Název OP:    OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo prioritní osy:   7.1 

Název priority:   Počáteční vzdělávání 
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Číslo oblasti podpory:  7.1.1 

Název oblasti podpory:  Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Číslo výzvy:    2 

Název výzvy: Moravskoslezský kraj – 2. kolo výzvy pro GP – oblast 

podpory 1.1. 

Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání inovací výukových metod 

Název projektu anglicky: The Improvement of Teaching of Innovations of Teaching 

Methods 

Podání projektu: 6. 3. 2009 

Předpokládané zahájení: 1. 2. 2010 

Předpokládané ukončení: 30. 6. 2012 

Celkové způsobilé náklady projektu: 2 556 764,- Kč 

Zpracovatel a garant projektu: Ing. Pavla Hostašová, Ing. Petra Simertová (práce na 

dohodu), jednotliví vyučující (plán tvorby materiálů) 

 

Stručný obsah projektu:  

Projekt je zaměřen na inovativní pojetí výuky a inovaci výukových materiálů a je orientován  

na výstupy směřující k naplnění specifických kritérií:  

- tvorba a využití nových výukových materiálů v tištěné i elektronické formě 

- aplikace nových vyučovacích metod (projektové dny) 

- moderní forma výuky cizích jazyků 

- využívání moderní didaktické a výpočetní techniky ve výuce 

 

   K naplnění těchto záměrů je projekt doplněn mimo uvedené aktivity o odbornou přípravu 

pedagogů, o materiální a technické zabezpečení a vybavení výpočetní technikou.  

Projekt bude navazovat na právě realizovaný projekt Modernizace výuky a připraví pro 

pedagogy školení pro práci s interaktivními tabulemi a umožní jim provedení nutných materiálů 

v elektronické formě pro tento nový typ výuky. Do tohoto projektu se zapojí 17 vyučujících 

v předmětech: AJ, NJ, M, F, CH, VT, VTA, Z, D, Speciální pedagogika, Sociální péče, Základy 

práva, Pedagogika, HV s metodikou, HV, Dramatická výchova, VV, VV metodikou, Péče o 

nemocné a postižené, Zdravotnická psychologie. 

 

 

3. Program na podporu školních projektů v oblasti enviromentálního 

 vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách pro školní rok 2009/10 
 

Projekt: Úprava parčíku před školou 

Kód programu: 0910/E 

Název projektu: Úprava parčíku před školou 

Termín podání žádosti: 14. 4. 2009 

Rozpočet projektu: 110 900,- Kč 

Dotace KÚ: 83 000,- Kč 

Č. rozhodnutí: 8527/2008-22 ze dne 30. 4. 2008 

Předpokládaná realizace: šk. rok 2009/10 

 

 

Odry, červenec - září 2009 

 

Zpracovala:  Ing. Pavla Hostašová 
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l)  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci  

     celoživotního učeni 

 

 

Ve školním roce 2008/09 jsme nabídli možnost absolvování přípravných pomaturitních 

specializačních kurzů a následné složení jednotlivé maturitní zkoušky absolventům SŠ, kteří si 

chtějí doplnit odborné vzdělání - dle § 114 Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) č. 561/2004 Sb.  

Ke složení jednotlivé maturitní zkoušky uchazeče připraví pomaturitní specializační kurzy 

jednotlivých předmětů v rozsahu 72 hodin přímé výuky. Cena kurzu a maturitní zkoušky pro 

uchazeče je 4500,- Kč. 

1. Nabídka je určena hlavně pracujícím v mateřských školách a družinách, kteří pro toto 

zaměstnání dostatečně nesplňují kvalifikační předpoklady. V rámci učebních osnov studijního 

oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/005) nabízíme možnost vykonání 

jednotlivé ústní – teoretické maturitní zkoušky z následujících předmětů: Psychologie, 

Pedagogika, Hudební výchova s metodikou, Dramatická výchova s metodikou, Výtvarná výchova 

s metodikou. 

V tomto oboru se vzdělávalo a maturitní zkoušku úspěšně vykonalo 12 zájemců z předmětu 

Pedagogika 

2. Nabídka je určena hlavně pracujícím v ÚSP a jiných sociálních zařízeních, kteří pro toto 

zaměstnání dostatečně nesplňují kvalifikační předpoklady. V rámci učebních osnov studijního 

oboru Sociální vychovatelství (kód 75-41-M/009) nabízíme možnost vykonání jednotlivé ústní – 

teoretické maturitní zkoušky z následujících předmětů: Psychologie, Speciální pedagogika 

(obsahuje 4 oblasti ve vztahu k problematice zdravotně handicapovaných: Speciální pedagogika, 

Pedagogika, Sociální péče, Základy práva 

V tomto oboru se vzdělávalo a maturitní zkoušku úspěšně vykonali 3 zájemci z předmětu 

Speciální pedagogika 

 

Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je Osvědčení. 

Dokladem o úspěšném vykonání jednotlivé zkoušky je Osvědčení o jednotlivé zkoušce 

maturitní zkoušky. 

 

 

V Odrách dne 31. 8. 2009                                                              

 

Zpracovala: Ing. Jindra Šustková 
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m)  Projekty financované z cizích zdrojů 

 

 

1. Realizované projekty rekonstrukce školy 
 

 

Ve školním roce 2008/09 pokračovala postupná rekonstrukce školy a domova 

mládeže. Byly provedeny a zkolaudovány následující 4 stavby. 

 

1.1)  Dokončení DM, dokončení 4. NP – podkroví přístavby domova mládeže a podkroví nad 

tělocvičnou (3. část 2. etapy) 

 

Finanční náklady: 7 366 357,- Kč 

Finanční zdroje: 3 500 000,- Kč Ministerstvo financí ČR 

    ISPROFIN 

     100 000,- Kč MěÚ Odry 

  2 604 567,- Kč Ing. Z. Bakala 

Termín kolaudace: 26. 2. 2009 

Č. kolaudačního rozhodnutí: výst./104/09-Fe-330 

 

Charakteristika stavby: 

 V rámci této stavby bylo dokončeno podkroví nové přístavby DM a podkroví DM v místě 

bývalé půdy nad tělocvičnou. 

 V podkroví nové stavby DM vzniklo 8 pokojů pro 18 studentek, vždy 2 pokoje mají vlastní 

sociální zázemí – koupelnu a WC. Dále zde vznikla 1 kuchyňka, 1 malý sklad prádla a jedna 

úklidová komora. V prostoru u schodišťové podesty vznikla nová vychovatelna. Byla také 

dokončena izolace střechy, izolace podlah a stěn a podbití a definitivní dokončení všech 

střešních otvorů. 

 V podkroví v místě bývalé půdy nad tělocvičnou vznikly 4 pokoje DM pro 8 ubytovaných, 

každý pokoj má vlastní koupelnu, WC je společné na chodbě. Dále je zde 1 izolační pokoj,          

1 čajová kuchyňka, 1 větší sklad a 2 větší podkrovní společenské prostory ve velmi hezkém 

prostoru se zachovalými a zrekonstruovanými půdními trámy. V této části půdy byly všude, také 

v pokojích pohledově zachovány trámy.  

 

1.2) Stavební úpravy 4 pokojů domova mládeže v budově domova mládeže a tělocvičny 

 

Finanční náklady:  719 072,- Kč 

Finanční zdroje:  719 072,- Kč Ing. Z. Bakala 

Termín kolaudace:  5. 5. 2009 

Č. kolaudačního rozhodnutí: výst./409/09-Fe-330 
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Charakteristika stavby: 

 V této části stavby byly zrekonstruovány 3 pokoje DM v budově tělocvičny. Nově zde 

vznikly 4 pokoje s vlastním sociálním vybavením (koupelny i WC) včetně malých kuchyňských 

koutů. Toto sociální zázemí nahradilo původní hygienicky i esteticky naprosto nevyhovující 

zázemí ve vlhkém, plesnivém a tmavém sklepním prostoru, který akutně nevyhovoval 

hygienickým normám. 

 

 

1.3) Modernizace odborných učeben a tělocvičny 

 

Finanční náklady: 

Finanční zdroje:  9 949 299,- Kč program ROP Moravskoslezského kraje 

Výše spoluúčasti a dalších zdrojů je ve vazbě na havárii stropních konstrukcí v jednání. 

 

Termín kolaudace:  31. 8. 2009 

Část kolaudované stavby: objekt tělocvičny 

Část nezkolaudované stavby: objekt školy, z důvodů havárie stropních trámů 

Č. kolaudačního rozhodnutí: výst./01180/09-Sk-330-R 

 

Charakteristika stavby 

 Jedná se o grant v rámci Regionálního operačního programu (Prioritní osa 3: Rozvoj měst, 

oblast podpory 3.2 Subregionální centra, zaměření výzvy: Školní a volnočasové aktivity). 

 Celý projekt obsáhne rekonstrukci tělocvičny a jejího zázemí (kabinet TV, posilovna, šatny, 

WC dívky, chlapci, vyučující, sprchy), také sportovní vybavení (2 sady lyží, snowboard, 5 

jízdních kol, nářadí do posilovny) – tato část byla zkolaudována a předána do užívání. 

 

 Druhá část byla zaměřena na zásadní rekonstrukci 9 učeben (částečné výměny podlah, 

opravy stávajících podlah – přebroušení a nalakování parket, el. rozvodů), je zde instalován 

žákovský i učitelský nábytek, skříně, vybavení elektronikou – interaktivní tabule (v 7 učebnách), 

dataprojektory, výukové pomůcky. Součástí tohoto projektu bude také školení pro vyučující 

zaměřené na práce s interaktivní tabulí a na přípravu elektronických prezentací. Tato část 

z důvodů vážné havárie nebyla zatím dokončena, budou uzavřeny dodatky ke všem smlouvám o 

změně rozsahu a termínu stavby. 

 

 Charakteristika vybavení jednotlivých tříd: 

1, 2) 2 nové jazykové posluchárny 

- jsou nově vybaveny žákovským a učitelským nábytkem ve speciálních sestavách pro malé 

posluchárny, skříňovými sestavami a interaktivními tabulemi a také novými magnetickými 

tabulemi, bude zde instalována také potřebná audio technika pro jazykovou výuku. 

 

3) přírodovědná učebna 

- je nově vybavena žákovským a učitelským nábytkem ve speciální úpravě pro přírodovědné 

učebny, skříňovými sestavami a interaktivními tabulemi a také novými magnetickými tabulemi, 

bude zde instalováno také odborné učitelské pracoviště. 

 

4) ošetřovatelský pokoj 

- je nově vybaven žákovským a učitelským nábytkem, 4 ošetřovatelskými lůžky, skříňovými 

sestavami a interaktivními tabulemi a také novými magnetickými tabulemi, v této učebně budou 

také umístěny nové anatomické modely pro výuku 
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5) nové počítačové vybavení učebny VT 

- v této učebně bude nově interaktivní tabule s dataprojektorem a nové žákovské PC, vč. 

učitelského pracoviště. 

 

6) učebna metodik – hudební a divadelní učebna 

- divadelní učebna – sál, je umístěna v místnosti historické kaple. Je to učebna se zvýšeným 

stropem, se zůstatkem původní malé klenby, chceme ji proto využívat multifunkčně, také jako 

příležitostný sál. Je vybavena novým speciálním nábytkem, jedná se o 60 kusů židlí, které mají 

dvojí funkci a mohou sloužit současně jako psací stůl, učebna tak plní svou multifunkci a je 

možné ji užívat jako klasickou učebnu se 30 židlemi a lavicemi i jako malý sál pro 60 diváků. 

V této učebně je také pódium, to je tvořeno z jednotlivých skladebních, přenosných a 

variabilních prvků (praktikáblů), včetně opony a osvětlovací techniky a akustického vybavení. 

Učebna je vybavena také interaktivní tabulí, dataprojektorem a potřebnými CD přehrávači a 

akustickým zabezpečením. V učebně jsou také dvě nová okna, která prosvětlují tmavou halu a 

následně zde budou umístěny vitráže, které vyzdvihnou estetickou hodnotu tohoto prostoru. 

 

7, 8,9) 3 nové kmenové učebny 

- jsou nové vybaveny žákovským a učitelským nábytkem skříňovými sestavami a novými 

magnetickými tabulemi 

- jedna nová učebna vznikla probouráním příčky mezi bývalými kancelářemi, také byla zbourána 

a posunuta sklobetonová příčka a nahrazena novou. 

 

10) stávající učebna metodiky v přízemí 

- bude dovybavena. Bude doplněna o interaktivní tabuli, zrcadlovou stěnu a pojezdovou zadní 

oponu ke stávajícímu pevnému pódiu. V učebně bude umístěno nové piáno. 

 

 

1.4) Stavební úpravy 3. NP, změna užívání DM pro potřeby školy 

  

Finanční náklady:  2 330 105,- Kč 

Finanční zdroje:  2 330 105,- Kč Ing. Z. Bakala 

Termín kolaudace:  31. 8. 2009 

Č. kolaudačního rozhodnutí: výst./01188/09-Sk-330-R 

 

Charakteristika stavby: 

 

 Ve 3. NP proběhly stavební úpravy s provedením dispozičních změn. Došlo ke změně 

prostor bývalého DM, který byl přestěhován do nové budovy. Bývalé pokoje DM budou využity 

pro potřeby školy. Vznikly zde 3 nové učebny, 1 nový kabinet, 1 stávající kabinet prošel zásadní 

rekonstrukcí (oprava podlah, nové el. rozvody, napojení dna datovou síť) a nové sociální zázemí 

pro dívky, chlapce a handicapované studenty. Jak učebny, kabinety, tak i sociální zázemí ve 

škole akutně chybělo, v celé škole nebylo žádné sociální zařízení pro zdravotně postižené 

studenty, toto bylo k dispozici pouze v DM. 

 Provedením těchto úprav také došlo ke spojení školy v rámci této budovy. Byla probourána 

dělící zeď, která oddělovala školu a DM a tak byla výrazně zlepšená průchodnost školy a také 

tak došlo ke zlepšení bezpečnostních podmínek školy a k získání lepší možnosti využití obou 

školních schodišť i výtahu z kteréhokoliv místa školy pro případné bezpečnostní únikové cesty.  
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1.5) Realizované vybavení domova mládeže nábytkem 

 

Termín : červen 2009 

2 kuchyňky v DM 29 610,- Kč 

 

 Ostatní potřebné vybavení pokojů DM nebylo z důvodu nedostatku finančních prostředků 

dosud realizováno. V pokojích je provizorně použit starý nábytek, který však již nevyhovuje 

současným hygienickým normám. Nemá požadované úložné prostory na ložní prádlo a ani 

prostory pro osobní věci – např. šuplíkové kontejnery u psacích stolů. 

 Také společenské prostory zůstaly bez jakéhokoliv vybavení (z výtěžku školního plesu byl 

zakoupen stolní fotbal a hry v ceně 10 239,- Kč). 

 

 

 

2.  Připravované investiční projekty 

  2 žádosti připravované a podávané ve školním roce 2008/09 

  (3. a 4. etapa + vybavení DM nábytkem) 
 

 

2.1) 3. etapa rekonstrukce, 1. část, rekonstrukce střechy nad školou, současná přístavba 

podkrovních prostor – plánovaný rok realizace 2010 

 

Odevzdání žádosti a investičního záměru na MF ČR 23. 6. 2009 

V rámci programu   ISPROFIN 298220 

Cena stavby dle PD:  12 999 011,- Kč vč. DPH 

Požadovaná částka na MF: 11 600 000,- Kč 

Povinná spoluúčast:    1 399 011,- Kč (tj. 10,76 %) 

 

Charakteristika stavby: 

 

 Základním důvodem pro realizaci této stavby je nutnost postupné rekonstrukce školy a 

domova mládeže tak, aby budovy vyhovovaly stávajícím stavebním a hygienickým normám a 

vyhláškám. Nutnost rekonstrukce je stanovena v protokolu KHS, ÚP Nový Jičín ze dne 21. 11. 

2003, č. j. 5262/234.2/2003. Nutnost uvedení budov do souladu s hygienickými normami je 

v protokolu KHS ohraničena datem 31. 12. 2007, rozhodnutím ze dne 25. 10. 2007 byla tato 

lhůta prodloužena do 31. 12. 2009.  

 

 Dalším důvodem je nutnost získání nových prostor pro výuku, vyučující a hygienické 

zázemí. V další části této etapy by zde v návaznosti na tuto etapu mělo vzniknout 6 odborných 

učeben pro výuku hudební výchovy s metodikou, hry na hudební nástroje, dramatické výchovy, 

výtvarné výchovy a tělesné výchovy s metodikou. Pro tyto předměty škola dosud nemá potřebné 

prostory odpovídající současným požadavkům. Vznikne zde také nové pedagogické zázemí – 

nové 4 kabinety (zatím mají vyučující k dispozici pouze 3 kabinety pro 6 osob a sborovnu pro 16 

osob a 2 externisty – což v psychicky náročném pedagogickém procesu naprosto není vhodné 

zázemí, 18 vyučujících v jedné sborovně je velmi obtížné prostředí, které neumožňuje ani 

krátkodobé vydechnutí učitelů mezi jednotlivými hodinami). Škola dosud nemá odpovídající 

pedagogické zázemí. V podkroví rovněž vznikne nové hygienické zázemí, včetně sociálního 

zařízení pro zdravotně znevýhodněné studenty.  
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Toto zázemí škola dosud nemá, přestože ve škole v současné době studují 2 žáci na vozíčku, na 

WC musejí docházet do domova mládeže (tito žáci do školy nastoupili díky předchozím 

realizovaným etapám a rekonstrukci DM a mají tedy díky dotacím MF možnost studia zvoleného 

oboru, další žáci a jejich rodiče již projevují předběžný zájem o studium u nás, protože na celé 

Moravě existují pouze 2 školy s domovem mládeže – v Brně a u nás v Odrách, které těmto 

handicapovaným dětem umožní studium a pobyt v DM). V této plánované a projekčně 

připravené 2 části dojde (vedle technického a bezpečnostního zhodnocení) k velkému 

provoznímu zhodnocení investice a k využití vzniklých prostor, které škola akutně potřebuje.  

 

 Nová stavební úprava a střechy bude provedena z materiálů odpovídajících současným 

technickým požadavkům a normám, včetně zateplení střechy a umožní tak menší tepelné ztráty a 

úsporu energií. 

 

Stavebně – technické zdůvodnění potřebnosti akce 

 V této stavbě bude provedena stavební úprava podkroví a střešní nástavba stávající budovy 

školy na parcele č. 1094/1, k.ú. Odry, za účelem vybudování nové střechy, kdy stávající je 

v nedobrém technickém stavu (viz Zpráva TAZUS Praha, s. p.) a bude připraveno podkroví pro 

následné vybudování nových odborných učeben v tomto prostoru. 

 

 Ze stavebně – technického hlediska bude odstraněn problém špatného technického stavu 

krovu a střechy a střešní krytiny, které již mají naplněnu dobu své životnosti a je nutné je 

rekonstruovat. 

 

 Technické požadavky, nutnost rekonstrukce střechy je doložena ve zprávě Technického  

zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p. Zpráva má č. 070-033628 a byla vyhotovena 

v prosince 2008. Tato zpráva, jejíž součástí je také fotodokumentace napadených a narušených 

částí krovu, je doložena v přílohách. 

 Byly provedeny 3 sondy a zkoumáno 18 míst. Charakteristika střešní konstrukce krovu 

v této zprávě je následující:    „... v obnažených částech stropních trámů jsou výsušné trhliny, 

dřevo desek záklopu je napadeno dřevokaznými houbami (hnědou hnilobou), dřevo stropních 

trámů biotickými škůdci – dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem (červotočem), 

napadení dřeva trámů hnilobou je zatím povrchové, v místech vysušených trhlin je dřevo 

poškozeno hloubkově. ... Na podhledu bednění jsou stopy dlouhodobého zatékání, dřevo desek 

bednění je napadeno hnědou i bílou hnilobou, lokálně i plísní, všechny prvky krovu jsou 

napadeny povrchově hnědou hnilobou, na mnoha místech jsou prvky krovu napadeny 

dřevokazným hmyzem, dřevokazný hmyz je aktivní. ...“ V sondách 13 – 18 byly zkoumány 

vazní trámy, je opět konstatováno napadení hnilobou a hmyzem a je doplněno konstatování, že 

v místech šetření tyto prvky již neplní svou funkci v konstrukci. 

   

 

 

2.2) 4. etapa rekonstrukce (zateplení školy, výměna oken, fasáda, střecha 

  

- rok realizace 2010, připravujeme obnovenou žádost na Státní fond životního prostředí ČR 

- číslo předešlého neschváleného projektu CZ.1.02/3.2.00/008.00917 

 

Je ve fázi přípravy žádosti a úprav v PD 
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2.3) Projekt vybavení nového domova mládeže 

 

 V současné době nejsou vypsány žádné granty, operační programy a nadační tituly, které by 

řešily problematiku domovů mládeže, tento projekt se proto zatím snažíme zabezpečit 

sponzorsky, žádost o dotaci jsme předávali také zřizovateli školy. 

 

Potřebné částky:  

 

Rekonstrukce 4 pokojů ve staré části: 

nábytek cena za 1 ks počet ks celkem celkem 

válendy 3 000,- 8 24 000,-  

 

100 000,- 
skříně 7 000,- 8 56 000,- 

stoly 2 500,- 8 20 000,- 

- tyto pokoje je třeba vybavit nově. 

 

 

Nové podkroví nad tělocvičnou: 

nábytek cena za 

1 ks 

počet 

ks 

celkem  nábytek cena za 

1 ks 

počet 

ks 

celkem 

válendy 3 000,- 8 24 000,-  válendy 3 000,- 18 54 000,- 

skříně 7 000,- 8 56 000,-  skříně 7 000,- 18 126 000,- 

stoly 2 500,- 8 20 000,-  stoly 2 500,- 18 45 000,- 

celkem   100 000,-  celkem   225 000,- 

- tyto pokoje jsou zatím nouzově vybaveny původním nábytkem, toto řešení představuje problém 

hlavně v podkrovních pokojích v budově nad tělocvičnou, kde by bylo vhodnější řešení, kdyby 

alespoň některé kusy nábytku mohly být zhotoveny přímo na míru 

 

- dále zůstává potřeba vybavení společenských místností, tyto zatím nemáme naceněné. 

 

 

 

3.  Fotodokumentace 
 

- viz strana 7, 8, 9, 10, 11 

 

 

 

 

Odry, červenec – září 2009 

 

 

Zpracovala:  Ing. Pavla Hostašová 
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Fotodokumentace – Dokončení přístavby a podkroví domova mládeže 
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Rekonstrukce 3. NP školy – 3 nové učebny, kabinet, chodba, nové sociální zázemí 
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Tělocvična a její sociální zázemí 
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Nové pokoje a sociální zázemí domova mládeže 
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Bezbariérové WC v pokoji pro handicapované 
 



Staré společné sociální zázemí domova mládeže 
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                      Střední  pedagogická škola a  Střední zdravotnická škola 

           svaté Anežky České  
 

                               1. máje 249/37,  742 35  Odry                                E-mail: info@cssodry.cz 

                               Tel., fax:  556 730 129                                                http: www.cssodry.cz 

 
 

 

n)  Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
       
 
 Škola spolupracovala ve školním roce 2008/09 s Klubem přátel církevní střední školy sv. 

Anežky České v Odrách. Cílem Klubu přátel školy je spoluvytvářet podmínky k modernizaci 

vzdělávacího procesu, k rozvoji mezinárodní spolupráce a zabezpečení rozvoje duchovních 

hodnot i jiných humanitních cílů. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je zejména opatřování 

odborné literatury a moderních vyučovacích pomůcek k prohloubení teoretických a praktických 

znalostí žáků a zajišťování výměnných stáží studentů a studentek. 

 

 Ve školním roce 2008/09 byly svolány dvě pracovní schůzky správní rady KPŠ –             

21. listopadu 2008 a 17. dubna 2009. Na    jednání   byli   kromě    řádných    členů    správní     

rady  přítomní  také rodiče žáků z jednotlivých tříd, třídní učitelů, zástupci domova mládeže a 

zástupci studentské samosprávy. 

 

 Klub přátel školy přispíval ve školním roce 2008/09 na tyto aktivity žáků: 

- zahraniční studijní pobyty a zájezdy 

- lyžařský výcvik  

- sportovní kurz 

- doprava školního sboru DATIO 

- doprava žáků na poutě, soutěže  a jiné školní akce 

- taneční žáků školy 

- přednášky pro žáky školy 

- učební pomůcky předmětu výpočetní technika 

- testy ECDL 

- učební pomůcky předmětu výtvarná výchova 

- učební pomůcky kroužku keramiky 

- duchovní obnovy 

- soutěže a odměny pro žáky školy 

- akce školní samosprávy 

- odměna při celostátní soutěži Mendelovy Hynčice 

- pomůcky pro domov mládeže 

 

 

 

 

 

V Odrách 18. září 2009 

 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 


