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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 2009/10 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): 

 9. 6. 2010, č. j. 8456/2010-21 (dálkové formy, obory dle ŠVP) 

 12. 7. 2010, č. j. 8060/2010-21 (zápis střediska volného času) 
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Adresa pro dálkový přístup: 

 

 Tel.:  042 556 730 129 

 Fax:  042 556 719 443 

 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 16. 8. 2010 

 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy 
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b)  Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2009/10 
 

 

 

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 2009/10 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 2009/10 se vyučoval ve třídách 

PP1, PP2, PP3, PP4. 

 

 

 

 

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 2009/10 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 2009/10 se vyučoval ve třídách  O2, O3. 

 

 

53-41-H/01 Ošetřovatel 
- tříletý studijní obor pro dívky i chlapce poskytující střední vzdělání 

s výučním listem, ukončený závěrečnou zkouškou   

 

Studijní obor schválilo MŠMT ČR dne 21. 8. 2009, č.j. 18 461/2009-21, s účinností od 1. září 

2009. Studijní obor je uváděn v seznamu oborů ode dne 1. 9. 2009 (MŠMT ČR č.j. 18 461/2009-

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 2009/10 se 

vyučoval ve třídě O1. 

 

 

 

V Odrách dne 16. 8. 2010 

 

 

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

 

 Vzdělání odb. praxe k 31. 8. 2010  

  roky/dny 

 

 

Interní učitelé 

 

Mgr. Adamcová Ludmila VŠ 10/0 třídní učitelka PL3 

Mgr. Badejová Monika VŠ   1/304 tř. učitelka PL4 

Mgr. Bainarová Kateřina VŠ   1/7 

Bartoňová Marie SŠ s mat. 16/26 třídní učitelka O1 

Mgr. Cindler David VŠ   6/308 

Bc. Harabišová Jana VŠ   8/341 třídní učitelka SV2 

Ing. Hostašová Pavla VŠ 21/234 ředitelka školy 

Mgr. Houdková Markéta VŠ   4/308 

Bc. Hura Aleš VŠ   6/337  

Mgr. Chodurová Lenka VŠ 20/364 třídní učitelka PP2 

Mgr. Jestřebská Alena VŠ 27/27 

Mgr. Káňová Žaneta, Ph.D. VŠ   2/56 od 1. 1. 2010 

Bc. Kostelecký Vlastimil VŠ 19/335  

Mgr. Král Tomáš VŠ 23/135 třídní učitel SV4 

MUDr. Kudělková Danuše VŠ 25/131 protidrogová preventistka 

   třídní učitelka PP3 

Mgr. Levová Jarmila VŠ 30/155 výchovná poradkyně 

Mgr. Mrlínová Jana VŠ   5/0 do 13. 12. 2009 

Mgr. Nevřivová Zuzana VŠ   9/41 třídní učitelka SV1 

Mgr. Ondrová Ludmila VŠ 25/229 třídní učitelka SV3 

Mgr. Pavelková Veronika VŠ 11/117 třídní učitelka PL2 

Mgr. Sychrová Zuzana VŠ   3/248 

Mgr. Šmalcová Klára VŠ   5/346 třídní učitelka PP4 

Ing. Šustková Jindra VŠ 23/143 zástupkyně ředitelky 

Mgr. Šůstek Miroslav VŠ 24/13 asistent pedagoga 

Mgr. Tylichová Anna VŠ   3/5 třídní učitelka O2   

Vaňáková Marie SŠ   2/7 asistent pedagoga 

Vlčková Ludmila SŠ s mat. 29/253 vedoucí učitelka praxe 

   třídní učitelka O3 
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Externí  učitelé 

Ďulíková Lenka SŠ s mat.   1/126 

Mgr. Matějová Marie VŠ   2/211  

Mgr. Rožnovská Lenka VŠ 15/242 

Tashev Kamen SŠ s mat.   3/98 

Mgr. Vavro Zdenko VŠ   0/242 

 

 

Vedení zájmového kroužku 

Celnarová Anežka SŠ od 1. 1. 2010 

Mgr. Cindler David VŠ 

Bc. Kostelecký Vlastimil VŠ 

Mgr. Mrlínová Jana VŠ do 13. 12. 2009 

Mgr. Nevřivová Zuzana VŠ 

Mgr. Ondrová Ludmila VŠ 

Skalka Josef SŠ s mat. 

 

 

Vychovatelé 

Hrabovská Josefa SŠ s mat. 10/179 

Mgr. Chromíková Kateřina VŠ 18/62 vedoucí vychovatelka 

Kučerová Ludmila, DiS. VOŠ   5/0 

Mgr. Mojčáková Ludmila VŠ 10/305  

Taťáková Zdeňka SŠ s mat. 25/276 

 

 

THP 

Hrabovská Oldřiška SŠ s mat. 21/335  

Mgr. Matějová Marie VŠ 18/56  

 

 

Ostatní 

Freissová Anna vrátná 

Bc. Hura Aleš správce sítě   

Klézl Josef školník 

Nováková Valérie uklizečka 

Ovčáčíková Marie vrátná 

Pellešová Emilie uklizečka 

Skřehotová Jarmila vrátná 

Uhlířová Pavlína uklizečka 

 pracovnice pro výdej stravy 

Zdráhalová Pavlína uklizečka 

Karas Jiří řidič (dovoz stravy) 

 

 

 

V Odrách dne  16. 8. 2010 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 
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d) Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2009/10 
 
        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 obory Pedagogické lyceum a 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 Ošetřovatel 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 (Příloha č. 1) 

Rozhodnutí o přijetí (Příloha č. 2) 

 

Výsledky přijímacího řízení jsou zpracovány ke dni 31. 5. 2010 dle výkazu MŠMT S 5-01 

 

Název oboru 
Zkratka 

oboru 
Kód oboru 

Počet 

přihl. 

Počet 

přijatých 

Z toho 

chlapci 

Odevzdali 

ZL 

 

Pedagogické lyceum   PL 78-42-M/003 27 

 

21 2 13 

Předškolní  

a mimoškolní pedagogika 

 

PP 75-31-M/005 36 

 

29 1 24 

Sociální činnost 

- sociální pečovatelství 

 

SP 75-41-M/008 0 

 

0 0 0 

Sociální činnost 

 - sociální vychovatelství 

 

SV 75-41-M/009 47 

 

45 1 20 

 

Ošetřovatelství 

 

O 53-41-H/01 29 

 

20 2 11 

 

Celkem   139 

 

115 6 68 
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Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 31. 8. 2010: 

 

Název oboru 
Zkratka 

oboru 
      Kód oboru 

Počet 

přijatých 

Z toho 

chlapci 

 

Pedagogické lyceum   PL 78-42-M/003 

 

12 1 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika /ŠVP 

 

PMP 75-31-M/01 

 

24 1 

Sociální činnost/ŠVP 

 

SČ 75-41-M/01 

 

21 1 

 

Ošetřovatel/ŠVP 

 

O 53-41-H/01 

 

14 2 

 

Celkem   

 

71 5 
 

 

 

 

 

V Odrách dne 31. 8. 2010 

 

 

 

Zpracovala:  Ing. Jindra Šustková 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2009/10 
 
 

 1. Výsledky vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání  

 

Ročník 
Počet 

žáků 

 Prospělo 

 s vyznam. 
  Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

Počet žáků 

 s opr. zk. 

I. 57 4 44 1 8 6 

II. 59 3 44 7 5 7 

III. 57 2 50 3 2 2 

IV. 54 4 47 3 0 0 

 

Celkem 227 13 185 14 15 15 

 

 

 Přehledné uspořádání výsledků vzdělávání žáků za jednotlivá čtvrtletí školního roku 

2009/10 jsou přílohou č. 3 (I. pololetí) a č. 4 (II. pololetí) této výroční zprávy. 

 

 

2. Výsledky závěrečných zkoušek 

 

 Ve tříletém zdravotnickém oboru studovalo 16 žáků. Všech 16 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 

 

16 8 8 0 

 

 

 

3. Výsledky maturitních zkoušek 

 

 V maturitních ročnících SV4 (75-41-M/009 Sociální činnost – sociální vychovatelství/          

25 žáků), PP4 (75-31-M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika/14 žáků) a PL4  (78-42-M/003 

Pedagogické lyceum/15 žáků) studovalo celkem 54 žáků. 51 žáků ukončilo čtvrtý ročník (z SV4 

z 25 žáků 23 prospělo, 2 neprospěli, z PP4  ze 14 žáků 14 prospělo a z PL4 z 15 žáků 14 prospělo 

a 1 neprospěla) a byli připuštěni k maturitní zkoušce.  
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Jedna žákyně z PL4 po vykonání opravných komisionálních zkoušek přistoupí k maturitě v           

1. řádném termínu   8. září 2010. Opravný termín je naplánován na 5. ledna 2011.  

 

V termínu 8. září 2010 budou konat opravnou zkoušku tři maturantky z SV4. 

 

 

Počet žáků 

(k 31. 8. 2010) 

Prospělo  s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Náhradní 

opravný 

termín 

 

53 8 42 3 3 

 

SV – 25  2 20 3 3 

 

PP – 14 1 13 0 0 

 

PL – 14  5 9 0 0 

 

 

4. Výsledky maturit nanečisto – CERMAT  

 

 V letošním školním roce se nekonalo. 

 

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

systému CERTIS. 11. – 13. 10. 2010 proběhne generální zkouška MAG10. 

Byli nominováni v systému CERTIS a průběžně probíhá školení pro management školy, 

komisaře, zadavatele a hodnotitele. 

 

 

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

 

 V letošním školním roce se nekonalo. 

 

 

6. Ředitelské písemky 

 

 Cílem ředitelských písemek je naučit se zopakovat větší celek učiva za 1 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. 2010 

 

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

     
 

Počet žáků školy k 1. 9. 2009 231 

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, vedoucí 

domova mládeže 

 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, 

28 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 

d
v

o
jk

a 
  
 

tr
o

jk
a 

p
o

če
t 

h
o

d
in

 

ce
lk

em
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ů
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p
o
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t 
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p
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ů
 

11 3 219 18 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

 

 

Žádné jiné společensky nežádoucí jevy se ve škole nevyskytly. 
 

 

 

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: 1. 7. 2010       
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g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Ve školním roce 2009/10 pracovalo ve škole 33 pedagogů (z toho 7 externích) a                  

5 vychovatelek  (z toho 1 zkrácený pracovní úvazek). 

 

 celkem VŠ vzdělání VOŠ vzdělání SŠ vzdělání Studující VŠ 

Vyučující 33 28 0 5 5 

Vychovatelky 5 2 1 2 0 

 

 

 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 

 Bc. Aleš Hura 

 Mgr. Klára Šmalcová 

 Mgr. Anna Tylichová 

    

 

Absolvovaná školení a vzdělávací akce ve školním roce 2009/10: 

- Hodnotitel písemné práce z českého jazyka a literatury 

- Hodnotitel ústní zkoušky z německého jazyka 

- Hodnotitel písemné práce z německého jazyka 

- Seminář k nové maturitní zkoušce z německého jazyka 

- Zadavatelé společné části maturitní zkoušky 

- Biologie a tvorba ŠVP 

- Pedagogika, psychologie a praxe v ŠVP 

- Anglický jazyk a tvorba ŠVP 

- Motivační pohybové hry 

- Seminář matematiky a informatiky 

- Aktuální stav školské legislativy 

- Perspektiva 2010 – Úvod do počítačových sítí 

- Perspektiva 2010 – ICT ve výuce zeměpisu 

- Čtenářská a informační gramotnost 
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- Tradice křesťanských svátků v okruhu vánoční doby 

- Evoluční teorie v pohledu současné vědy a víry 

- Sekty a netradiční náboženské skupiny 

- Svatý Václav – symbol naší státnosti 

- Bible – základ naší kultury 

- Den slovanských věrozvěstů – svatí Cyril a Metoděj 

- Osvícenství, jeho vztah ke křesťanství a Velká francouzská revoluce 

- Právní vědomí vychovatelů v domovech mládeže 

- Jak motivovat žáky ke spoluúčasti na životě školy 

- Mediální výchova pro pedagogy 

- Využití metodiky simulačních her ve výuce na SŠ  

 

 

 

 Na školení vyučujících byla ve šk. roce 2009/10 vynaložena částka  33.189,-Kč. 

 

 

V Odrách dne 31. 8. 2010 

 

 

 

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

 

 

1. Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních 

středních škol     
 17. ročník: 23. března – 25. března 2010 (organizace 22. 3 – 26. 3. 2010) 

 

 

Účast:  

11 církevních středních škol z celé ČR a 4 církevní základní školy, 2 hudební vystoupení 

v kategorii hostů,  1 divadelní představení v kategorii hostů, počet účastníků cca 450, počet 

jednotlivých vystoupení 57 

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, SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České 

Odry, Církevní domov mládeže Hradec Králové 

 

Církevní základní školy: 

CZŠ a MŠ Přemysla Pittra Ostrava, Církevní základní škola v Kroměříži 

 

Nově zúčastněné školy: 

CZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice, CZŠ sv. Voršily Olomouc 

 

Hosté: 

ZUŠ Němčice nad Hanou, Klára Šůstková – hudební vystoupení 

DS Žužíkovi kamarádi – divadelní vystoupení 

 

Členové poroty: 

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

Mgr. Helena Skálová – tanec 

Bc. Saša Rychecký – divadelní formy 

Adam Rosa – hudba  
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Doprovodný program: 

-  výstava obrazů Doc. Mgr. Jindřicha Štreita 

   průvodní slovo a koncert na Malé opožděné vernisáži: školní komorní sbor Datio 

- Moravské pašije, divadelní představení Víti Marčíka v kostele sv. Bartoloměje v Odrách 

- beseda o cestě do Ekvádoru, po stopách české misie 

- setkání s vedoucími jednotlivých souborů v salónku DD 

- večerní adorace ve školní kapli  

 

Sponzoři přehlídky: 

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

opavské, Arcibiskupství pražské, Arcibiskupství olomoucké, Biskupství českobudějovické, firma 

Optimit Odry, dary rodičů a žáků naší školy, Květiny Ing. Kostka Hranice, Jiří Pavelka – 

propagační materiály. 

 

Mediální partneři přehlídky: 

Rádio Proglas, televize Noe 

Katolický týdeník, Okno 

Novojičínský Region, Deník, Moravskoslezský den, Oderský zpravodaj, Hranický Informátor 

Profesionální fotodokumentace a tvorba webových stránek – o. Mgr. Petr Kuník 

 

 

2.  Mendelovy Hynčice 
  10. ročník:  30. března 2010 (včetně nultého ročníku) 

 

 

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: 

korespondenční forma  

 

Téma: 

„Vznik klasické genetiky“ 

 

Časový harmonogram soutěže: 

1) Zaslání přihlášky – do 20. 12. 2009 

2) Odevzdání prací – do 28. 2. 2010 

3) Posouzení prací odbornou porotou – do 29. 3. 2010 

4) Finále soutěže – 30. 3. 2010  

 

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.  
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 Letošní ročník proběhl korespondenční formou. Porota ve složení  PhDr. Jiří Sekerák, 

Ph.D., vedoucí Mendeliana v Brně  a Mgr. Renata Kany, vyučující BIGY Ostrava, po pečlivém 

přečtení a posouzení prací vynesla tato rozhodnutí: 1. místo nebylo uděleno, téma soutěže (Vznik 

klasické genetiky a „znovuobjevení“ Mendelova objevu) nebylo naplněno. Na 2. místě se umístil 

soutěžící Jan Bílek z Gymnázia Vítkov a 3. místo obsadili zástupci Gymnázia Zastávka. 

  

Sponzoři soutěže: 

 

Miroslav Ovčáčík – Dřevovýroba Odry 

Eva Zemánková – Dárková síň Odry 

 

 

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 dotáčení DVD a 7 představení, ve 

školním roce 2009/10 se konaly poslední 4 představení (Olomouc, Kroměříž, Zlín, Praha). 

 

Podzimní představení: 

Olomouc, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, 17. 11. 2009 

Kroměříž, kostel Panny Marie, 18. 11. 2009 

Zlín, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, 19. 11. 2009 

Praha, Poslanecká sněmovna, 3. 12. 2009  

 

Mediální partneři: 

Televize Noe, Rádio Proglas – informace na webových stránkách 

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

Katolický týdeník, Nový Hlas, MF Dnes 

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

deník 

 

 

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

 registrační číslo COM-BP-2008-027 – viz bod 1, oddílu k 

  
 

 Název „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 

probíhal po dva školní roky 2008/09 a 2009/10. Závěrečná zpráva bude podána k datu 30. 9. 

2010. 

 

 Slavnostní přivítání na radnici města Odry – dne 10. 3. 2010. 
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5. Příprava nového projektu Comenius – viz bod 2, oddílu k 

 

 V průběhu celého školního roku 2009/10 probíhala příprava nového multilaterálního 

projektu Comenius pro roky 2010 – 2012 (schválen v červnu 2010). 

 

 

6. Spolupráce školy se zahraničními školami 
 

Aktivní spolupráce probíhala se školami ve dvou zemích: 

 

 V Belgii je to škola: Lycee Technique Provinciál Jean Boets, Rue Hullos 52, B 4000 Liege, 

se kterou probíhá realizace projektu Comenius. 

 V Litvě je to škola: Katolisches Gymnasium Vincentas Borisevicius, Dziugo 6, 5610 Telsiai, 

Litva, se kterou probíhá dlouhodobá spolupráce a realizace výměnných pobytů. 

 

 Písemný kontakt je dále udržován se zahraničními školami v Německu (Wűrzburg), Polsku 

(Krotoszyn), na Slovensku (Prešov, Čadca), pro případnou menší spolupráci (pozvánky na 

přehlídku, možné vzájemné návštěvy v rámci výletů a exkurzí).  

 

 Všechny aktivity se zahraničními školami jsou pravidelně zveřejňovány v tisku. 

 

 

7.  Jazykové pobyty studentů v zahraničí 
 

 Ve školním roce 2009/10 se ve vazbě na realizaci projektu Comenius nekonal žádný 

zahraniční jazykový pobyt.  

 

 

8. Zahraniční zájezdy 

 
 Ve školním roce 2009/10 se konaly 2 krátké, jednodenní zahraniční zájezdy pro cca 40 

studentů a jeden delší 5-ti denní do Rakouska, kterého se zúčastnilo 5 studentek a 2 vyučující: 

 

10. 12. 2009 Rakousko, Vídeň 

13. 3. 2010 Polsko, Osvětim 

13. 5. – 17. 5. 2010 Rakousko, Linz, Misijní festival mládeže 

 

 

 Misijní Festival mládeže v rakouském Wilheringu 

 Ve dnech 13. – 17. 5. 2010 se skupina pěti studentek a dvou vyučujících zúčastnila 

zahraničního výjezdu na Mezinárodní křesťanský festival mladých a festival misií v rakouském 

Wilheringu, což je obec asi 11 km od Lince, a navštívila i dvě školní vzdělávací zařízení. 

 Tématem festivalu bylo motto: „Pray Until Something Happens“ – „Modlete se, dokud se 

něco nestane“. Festival probíhal během víkendu v objektu cisterciáckého kláštera, kde se nachází 

také diecézní středisko pro mládež a gymnázium. Akce se zúčastnilo asi 250 účastníků 

z Rakouska, Slovenska, České republiky a jiných zemí. 

 Během pobytu studentky navštívily Mateřskou školu, Základní a Střední pedagogickou 

školu Milosrdných sester sv. Kříže v Linci a Charitní mateřskou školu v Dörnbachu v blízkosti 

Wilheringu. 
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9. Aktivity a úspěchy studentů, prezentace studentů na veřejnosti 
 

 

HUDEBNÍ   VÝCHOVA 

Datum vystoupení Akce      

18. – 20. 9. 2009 Festival Pod věží, Zlín 

6. 10. 2009 Svatováclavský hudební festival 

12. 11. 2009 DOD  

vystoupení sborů Datio, Donatio, Decháček, flétnový sboubor 

17 . – 19. 11. 2009 Turné Popelka nazaretská, Olomouc, Kroměříž, Zlín  

3. 12. 2009 Popelka nazaretská, Praha, Poslanecká sněmovna 

18. 12. 2009 Vánoční akademie Odry 

leden 2010 Vydání CD dechového souboru „SDE bez LSD“: „Dejme tomu, 

že to ladí“ 

6. 1. 2010 Vystoupení v rámci programu DOD 

7. 1. 2010 Datio, Donatio, flétnový sbor, koncert na oslavách zakončení 

staveb a výročí sv. Anežky České 

9. 3. 2010 Slavnostní vítání účastníků mezinárodního projektu Comenius 

22. – 26. 3. 2010 Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol 

Vystoupení všech 4 školních hudebních těles – Datio, Donatio, 

Decháček (SDE bez LSD) a flétnový soubor 

26. 3. 2010 Donatio – Vernisáž výstavy obrazů pana Doc. Jindřicha Štreita 

25. 3. 2010 Hudební festival středních pedagogických škol v Litomyšli 

účast Donatio, flétnový soubor 

7. - 9. 5. 2010 Festival Maják, Dubnica nad Váhom – Donatio 

9. 5. 2010 Koncert Datio, diecézní pouť rodin na poutní místo Maria Hilf u 

Zlatých Hor 

16. 5. 2010 Slavnostní odpoledne KDÚ-ČSL Hradec nad Moravicí 

2. 6. 2010 Koncert SDE bez LSD v Hranicích, klub Stará Střelnice 

4. – 6. 6. 2010 Koncertní šňůra  - Datio, Kopřivnice, Hodslavice 

30. 6. 2010 Datio – slavnostní celoškolní školní mše svatá, také mše svaté 

s předáváním maturitních vysvědčení a výučních listů 

3. 7. 2010 Primiční mše svatá Kunín 
 

 

DRAMATICKÁ   VÝCHOVA 

Datum vystoupení Aktivita 

5. 10. 2009 Divadelní improvizace – Ostrava 

15. 10. 2009 Pedagogická Poema – školní kolo 

10. – 12. 11. 2009 Pedagogická Poéma, celostátní kolo literární soutěže SPdg škol, 

42. ročník, Litoměřice, čestné uznání H. Tresslová 

17. 11. 2009 Popelka nazaretská, Olomouc, kostel Neposkvrněného Početí 

Panny Marie 

18. 11. 2009 Popelka nazaretská, Kroměříž, kostel Panny Marie 

19. 11. 2009 Popelka nazaretská, Zlín, kostel Panny Marie Pomocnice 

křesťanů 

3. 12. 2009 Popelka nazaretská, Praha, Poslanecká sněmovna 

podzim 2009  Nácvik divadla s dětmi ZŠ Komenského Odry, v rámci školního 

ročníkového projektu 
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12.11. 2009 DOD, vystoupení dramatického kroužku a improvizace 

22.12. 2009 Vánoční akademie, pro studenty a rodiče 

14. 3. 2010 Anglická divadelní pohádka pro účastníky projektu Comenius  

22. – 26. 3. 2010 Celostátní přehlídka ZUČ studentů CŠ, vystoupení Starý had a 

žabí král, Pražský orloj a další 

březen 2010 Na základě úspěšného představení „Pražský orloj“ vznik 

studentského divadelního souboru „Nalehko“ 

duben 2010 Pohádka „O velikém nose“ pro děti MŠ Odry, Jakubčovice n/O. 

8.4. 2010 Recitační soutěž SZŠ v Opavě 

červen 2010 Celostátní literární soutěž „Educa-Litera“, kterou pořádala 

Střední odborná škola Educa v Novém Jičíně. Soutěž byla určena 

začínajícím autorům. Lenka Mlčáková získala 3. místo 

v kategorii poezie   

12. – 17. 6.2010  39. celostátní přehlídka dětského divadla Dětská scéna 2010, 

Trutnov, účast 6 studentek na tvůrčích dílnách 

 

 

 

 

TĚLESNÁ   VÝCHOVA 

Datum Soutěž, akce 

12. – 17. 9. 2009 Sportovní kurz, Horolezecký a vodácký minikurz Kružberk 

1. čtvrtletí Plavecký výcvikový kurz, Hranice 

19. 1. 2010 Okresní finále SŠ ve florbalu dívek v Odrách - 3. místo 

7. – 13. 2. 2010 Lyžařský výcvikový kurz, Malá Morávka 

3. 3. 2010 Okresní finále SŠ ve šplhu na Masarykově gymnáziu v Příboře, 

dívky získaly 1. místo v soutěži družstev 

říjen 2009 

 

5. 10. 2009 

20. 10. 2009 

2 přátelská sportovní utkání mezi domovy mládeže naší školy a 

DM při AG Kroměříž  

ve fotbale 

ve stolním tenise 

 

 

 

VÝTVARNÁ   VÝCHOVA 

Datum vystoupení Aktivita 

podzim 2009 Mezinárodní výtvarná soutěž v Arenzanu v Itálii  

květen 2010 Celostátní výtvarná soutěži Památníku Terezín, téma „Jak 

můžeme dále žít?“, 1. místo (Naděžda Stašová) 

 

 

 

Kurzy zakončené certifikáty (po třech letech studia) 

v průběhu celého  

školního  roku 

Kurzy znakové řeči: 

1. ročník – 12 absolventů 

2. ročník - 7 absolventů 

3. ročník - 2 absolventi, kteří se připravují na zkoušku v září 
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Vědomostní  a umělecké soutěže – přípravná školní kola 

průběžně Matematika hrou 

15. 10. 2009 Recitační soutěž Pedagogická Poéma - školní kolo 

3. 12. 2009 Moderátorská soutěž 

průběžně Literární kavárny 

18. 1. 2010 Olympiáda ČJ – školní kolo 

31. 1. – 1. 2. 2010 

24. 2. -25. 2. 2010 

Projektové dny – přípravy, obhajoby a prezentace ročníkových 

projektů – 3. ročníky 

  

16. 4. 2010 Anglické divadlo  

28. 4. 2010 Zdravotnická soutěž 

23. – 25. 4. 2010 Víkendový divadelní seminář – 3. ročníky 

13. 5. 2010 Taneční seminář – 3. ročníky 

duben – květen 2010 HV – HHN Předehrávky v rámci předmětu hra na hudební nástroje 
 

 

 

Duchovní obnovy, seznamovací pobyty pro 1. ročníky 

1. 10. – 2. 10. 2009 Pohoř SV1 

8. 10. - 9. 10. 2009  Pohoř PL1 

15. 10.- 16. 10. 2009 Spálov PP 1 

22. 10. – 23. 10. 2009                Blahutovice    O1  

Vedení: školní kaplan, třídní učitel, vedoucí DM a hosté (další vyučující) 

Místo konání: Fary 

Duchovní obnova – 2. ročník 

8. 4. -10. 4. 2010 Budišov nad Budišovkou  PL2 
 

 

 

10. Ročníkové projekty  
 

 

 V průběhu celého školního roku pracovali studenti třetích ročníků v 8 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 (HV, DrV, VV). Podmínkou zpracování byla teoretická a praktická část a 

elektronické zpracování a prezentování.  

 

 Výsledky své práce studenti zpracovávali, obhajovali a prezentovali ve svých pracovních 

týmech v rámci projektových dnů, které se konaly 8. – 9. 2. 2010 (formální úprava) a                

24. 2. – 25. 2. 2010 (obhajoby a veřejné prezentace). Na prezentace byli pozváni zástupci 

zřizovatele BOO, města Odry, ZŠ Komenského, Nemocnice Odry, FÚ Odry a rodiče studentů. 

 

 Vybraná témata žákovských projektů ve školním roce 2009/10: 

- Účelné naplňování volného času dětí (Pdg) – vedoucí Mgr. L. Ondrová 

- Problematika osob s vícenásobným postižením (SPdg) – vedoucí Mgr. J. Levová 

- Osobnosti dívek s poruchami příjmu potravy – vedoucí Mgr. Z. Sychrová 

- Antonín Dvořák a Praha (HV) – vedoucí Mgr. L. Adamcová 

- Jak si představujete „dobrou smrt?“ (Psy) – vedoucí MUDr. D. Kudělková 

- Otázka holocaustu – Židé na Odersku a Novojičínsku (D) – vedoucí Mgr. K. Šmalcová 
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- Site specific – inspirace prostorem (DrV) – vedoucí Mgr. J. Mrlínová, Mgr. Ž. Káňová 

- Průzkum vesmíru (F) – vedoucí Bc. J. Harabišová 

 

 

11. Prezentace školy v Odrách 

  

Spolupráce s městem Odry: 

- Mikuláš v MŠ a v Charitě  

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

- představení divadelní pohádky pro děti MŠ z Oder a Jakubčovic n/O., pohádka „O velikém 

nose“ 

- spolupráce se ZUŠ, pomoc při organizaci koncertu a celodenní slavnosti dne 17. 6. 2010 

- spolupráce s MŠ Pohořská – pomoc při organizaci Dětského dne 18. 6. 2010 

- slavnostní program a raut v rámci dokončení staveb a 20. výročí svatořečení patronky školy 

(účast zástupců všech organizací) 

- slavnostní přivítání účastníků projektu Comenius na radnici města, diskuse s představiteli 

města 

- exkurze v Domově seniorů v Odrách, spojená s malým kulturním programem účastníků 

projektu Comenius 

 

Spolupráce s Římskokatolickou farností Odry: 

- pomoc při Mikulášských nadílkách (Mikuláš, andělé, čerti) 

- Tříkrálová sbírka 

- pomoc při přípravě 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 – pravidelně jedenkrát týdně 

- 17. 12. 2009 vánoční návštěva nemocnice spojená s přáním a pěveckým vystoupením 

 

 

12. Zapojení do celostátních dobročinných nadací: 
 

 Naše škola se již tradičně připojuje k takzvaným „Srdíčkovým dnům“ pořádaným hnutím 

Život dětem. Studenti ve dvou termínech vybrali pro tuto nadaci  41 931,- Kč (14. a 15. 9. 2009 

částku 25 743,- Kč;   7. a 8. 12. 2009 částku 16 188,- Kč). Výtěžek sbírky je určen pro dětská 

oddělení nemocnic a zařízení pečující o nemocné a postižené děti. Část prosincové sbírky je také 

věnována na podporu vzdělávání jako poděkování školám za spolupráci. 

 

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

dálku. Finančně podporují indickou holčičku jménem Pooja, celkový příspěvek studentů za 

školní rok je 5 000,- Kč.  

 

 Pedagogičtí pracovníci naší školy se zapojují do projektu „Důstojný život“, kterou pořádá 

Středisko humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko – opavské. V letošním šk. roce 

podpořili finančním příspěvkem 2 400,- Kč ukrajinskou seniorku Marii Vasylievnu Čonku. 

Cílem této humanitární aktivity je dopomoci zajistit důstojný život seniorům a zdravotně 

postiženým na Zakarpatské Ukrajině, kteří žijí na hranici bídy. 
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 Podpora mise v Afghanistánu 

V měsíci prosinci se na nás obrátil vojenský kaplan P. Mgr. Kamil Vícha, který dříve v Odrách 

působil a požádal nás o spolupráci při získávání humanitární pomoci pro vojenskou misi 

v Afghanistánu – obnova provincie Logar. Kromě sbírky školních pomůcek pro afghánské děti 

se nám podařilo vybrat částku 1 400,- Kč. 

 

 Vánoční hvězda 

Naše škola se letos poprvé zapojila do sbírky Vánoční hvězda. Výtěžek byl věnován na 

humanizaci prostředí a léčby pro děti na hemato-onkologickém oddělení na Dětské klinice 

v Olomouci. Část výtěžku bude také využita pro realizaci rekondičních pobytů, které usnadňují 

dětem po ukončení léčby návrat do běžného života, podporují její psychickou i fyzickou  

kondici. 

 

 Tříkrálová sbírka 

Letos opět ve spolupráci s Českou katolickou charitou vyšli naši studenti coby tříkrálové 

koledníci do ulic města Oder a přilehlých obcí. 

 

 Sbírka na pomoc Haiti 

V lednu 2010 probíhala ve škole sbírka na pomoc obyvatelům Haiti, kteří byli postiženi 

zemětřesením. Do této sbírky byla věnována také část výtěžku ze slavnostního reprezentačního 

plesu. Celková odeslaná částka byla 10 000,- Kč. 

 

 

 

13. Propagace školy 

 

 Tištěné a elektronické propagační materiály: 

- neustále aktualizované www stránky školy 

- aktualizace školských portálů 

- nový propagační leták školy, příprava letáku pro další školní rok 

- informační texty s fotografií v Atlasech škol v Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém 

kraji 

- propagační panely o škole, v Novém Jičíně v rámci systému městského informačního centra 

- propagační panely o stavbách, v Odrách v rámci systému městského informačního centra 

- propagační plakáty k oslavě staveb a 20. výročí svatořečení sv. Anežky České 

- propagační plakáty k přehlídce  (Odry, Ostrava, Nový Jičín, Hranice, Spálov, Vítkov, 

Dobešov ...) 

- propagační plakáty k Popelce nazaretské (Odry, Kroměříž, Zlín, Praha) 

- příprava reprezentačního almanachu 

 

  Propagace ve školách a farnostech: 

- pokračování speciální propagace školy ve 2 biskupstvích, 5 děkanátech, ve 21 kostelech 

(putovní propagační nástěnky) 

- 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, Olomouc), na farní 

úřady v regionu a dávali jsme jej k dispozici případným zájemcům 

- účast na Burzách škol v Novém Jičíně, v Ostravě, ve Frýdku Místku, v Opavě, ve Vsetíně, 

v Hranicích 

- el. prezentace historie celostátních přehlídek na celostátním setkání ředitelů CŠ v Nových 

Hradech v listopadu 2009 
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  Další propagační aktivity ve škole: 

- dva Dny otevřených dveří (12. 11. 2009, 6. 1. 2010) s programem a s představením 

„talentových zkoušek“ – zkoušek zdatností 

- 22. 12. vánoční besídka pro žáky a rodiče 

- 7. 1. 2010 oslava ukončení další etapy rekonstrukce školy a výročí svaté Anežky České, 

účast: zástupci BOO, města Odry, škol a organizací v Odrách, sponzoři, poslanci KDU-ČSL, 

hosté z církevních škol, zástupci tisku 

- leden 2010 vydání nového CD dechového souboru SDE bez LSD: „Dejme tomu, že to ladí“ 

- 21. 1. 2010  školní reprezentační ples v Odrách v DD 

- 25. 2. 2010 veřejná prezentace ročníkových projektů 

- 22. – 26. 3. 2010 Celostátní přehlídka 

- vydání DVD ze 17. ročníku přehlídky 

- 29. 6. 2010 závěrečná školní akademie a zahradní slavnost 

 

  Inzerce v tisku: 

- inzerce v tisku (DOD, přijímací zkoušky ...) Moravskoslezský Den, Zpravodaj Odry, Okno, 

Novojičínský Region, Hranický deník, Opavský den, Olomoucký a Zlínský den 

 

  Pravidelné, příležitostné články v tisku: 

- pravidelně každý měsíc publikace informací v tisku:  Oderský zpravodaj, Ostravské Okno 

- v případě větších akcí: Novojičínský deník, Novojičínský region, olomoucký informátor 

Oldin, Hranický týden, hranický farní informátor 

- při příležitosti velkých akcí (přehlídka, Popelka nazaretská, jazykový projekt Comenius, 

křesťanský festival Rakousko, rekonstrukce školy s podporou EU) také v celostátním tisku 

v Katolických novinách, MF Dnes, Moravskoslezský Den, Učitelské noviny (2x), Nový Hlas 

(2x), Týdeník Kroměřížska 

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

 

Celkem 33 textů 

 

 Informace v dalších médiích: 

- rádio Proglas (přehlídka, Popelka nazaretská, projekt Comenius, křesťanský festival 

Rakousko) 

- televize Noe (galaprogram přehlídky) 

- souběžně také na webových stránkách těchto médií 

 

 

13. Fotogalerie 
 

- viz strana  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 

 

 

Odry, červenec – září 2010 

 

 

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

 

 Kontrola České školní inspekce 

 

 

Ve školním roce 2009/10 nebyla provedena kontrola České školní inspekce. 

 

 

 

 

V Odrách dne 31. 8. 2010 

 

 

 

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. 2009. 

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

termínu dne 17. 3. 2010. Roční účetní závěrku i daňové přiznání zpracovala ekonomka Mgr. 

Marie Matějová. 
 

 

 

 

FINANČNÍ ZDROJE 
 

A) Hlavní činnost 
 

1. Provoz školy 

Hlavním zdrojem příjmů na provoz školy v roce 2009 byla provozní dotace MŠMT poskytnutá 

ve výši  13 400 000,- Kč. Doplňujícím zdrojem byly příjmy od studentů za ubytování v domově 

mládeže, které dosáhly 687 020,- Kč, kurzovné 67 500,- Kč, příspěvky a dary ve výši               

327 891,- Kč, ostatní tržby a výnosy ve výši 117 024,- Kč a úroky z vkladu na běžném účtu 

1 848,31 Kč. 

 

2. Účelové dotace a rozvojové programy 

 

Na Celostátní přehlídku ZUČ 

Moravskoslezský kraj    146 700,- Kč 

Město Odry      21 000,- Kč 

Biskupství ostravské – opavské       15 000,- Kč 

Ostatní biskupství      30 000,- Kč 

Ostatní dary od fyzických a právnických osob      24 373,- Kč 

 

Podpora romských žáků SŠ: 

Dotace MŠMT pro 2 studentky romského původu        5 800,- Kč 
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Financování asistentů pedagoga v církevních školách: 

Dotace MŠMT pro 2 asistenty leden – prosinec 2009    161 450,- Kč 

 

 

Zvýšení nenárokových složek platů a mezd pedagogických pracovníků:  

MŠMT leden – prosinec 2009    551 000,- Kč 

 

 

Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků:: 

MŠMT leden – prosinec 2009        75 033,- Kč 

 

 

Projekt Socrates – Comenius: 

Přeúčtovaná záloha na projekt partnerství se školou v Belgii    12 800,- EUR   

(fyzicky došlo v roce 2008) tj.  304 872,20 Kč  

 

Účelové dary a granty na aktivity sboru DATIO:    90 809,- Kč 

 
 

 

 

B) Vedlejší činnost 
 

Příjmy z vedlejší činnosti tvořilo nájemné tělocvičny. V roce 2009 činil příjem z vedlejší činnosti

      15 620,- Kč. 
 

 

 

 

 

C) Investiční dotace na opravu, přestavbu a přístavbu školy  
 

V roce 2009 byla uskutečněna rozsáhlá přestavba a modernizace školy pod hlavičkou projektu 

„Modernizace odborných učeben v rámci zkvalitnění výuky“, spolufinancovaného z rozpočtu 

Evropské unie ROP NUTS II Moravskoslezsko. Celková částka dotace bude činit 9 949 299,- 

Kč. V roce 2009 poskytnuto 2 422 022,14 Kč. V lednu 2010 bylo proplaceno 3 297 465,70 Kč a 

zbývající část po ukončení projektu po 28. 2. 2010. Souběžně s projektem „Modernizace ....“ 

probíhala rekonstrukce havarijního stavu poškozených stropů. 

 

Další investiční akce: 

 - dokončení podkroví domova mládeže (investiční akce z roku 2008) 

 - úprava 4 pokojů DM v budově tělocvičny 

 - stavební úpravy 3. NP – změna z DM na výukové prostory 

 - vestavba vrátnice ve vestibulu 

  

Na tyto akce přispěli: 

 Městský úřad Odry    100 000 Kč 

 zřizovatel Biskupství ostravsko – opavské  1 360 000 Kč 

 sponzoři 2 890 000 Kč 

 

 

 

- 2 - 



VYNALOŽENÉ NÁKLADY 
 

1.Provozní náklady 

 

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

zaměstnanců. 

Mzdové náklady 9 497 498,- Kč 

Zákonné sociální pojištění 2 192 389,- Kč 

Zákonné zdravotní pojištění    837 873,- Kč 

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

provozních náklady byla 3 395 693,- Kč 

 

 

 

2. Náklady hrazené z účelových dotací 

 

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

vyčerpány. 

Vyúčtování Celostátní přehlídky církevních škol: 

Náklady 324 760,- Kč 

Výnosy 237 073,- Kč 

 

 

3. Investiční náklady 

 

Dokončení podkroví domova mládeže k 26. 2. 2009   2 555 392,- Kč 

Stavební úpravy 4 pokojů DM      719 072,- Kč 

Stavební úpravy 3. NP – změna z DM na výukové prostory   2 438 883,- Kč 

Projekt „Modernizace odborných učeben ...“ včetně 

Rekonstrukce havarijního stavu poškozených stropů 16 103 019,- Kč 

Vestavba vrátnice      250 524,- Kč 

 
 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 V roce 2009 došlo vzhledem k proběhlým rekonstrukcím a modernizacím opět k navýšení 

základního jmění organizace. 

 Do 31. 12. 2009 byly provedeny kolaudace všech prací. 

 V roce 2009 organizace hospodařila se ztrátou – 4 505,56 Kč, v hlavní činnost a ziskem     

7 620,- Kč v doplňkové (vedlejší) činnosti. Celkový výsledek hospodaření činil 3 114,44 Kč a 

bylo navrženo a posléze schváleno jeho přidělení do rezervního fondu. 

 

 

 

V Odrách 4. 8. 2010 

 

 

Zpracovala: Mgr. Marie Matějová, ekonom školy 
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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 - realizace 

 
Ve spolupráci s belgickou školou jsme realizovali druhou 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 

probíhal po dva školní roky 2008/09 a 2009/10. Po úpravě termínů pro administraci ze strany 

české národní agentury, budou poslední zprávy vypracovávány na nových formulářích až k datu 

30. 9. 2010. 

 

Rekapitulace základních údajů:  

Program:  jazykový projekt v podprogramu  Comenius 

Termín:  školní roky 2008/09, 2009/10 

Schvalovací agentura: Národní agentura Socrates, 

     U Lužického semináře 13, Praha 1 

Jazyk:    němčina, angličtina  

Partnerská škola:  Lycee Technique Provinciál Jean 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: schválená 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. realizovaná výměnná návštěva: 20 belgických studentů a 4 vyučující v Odrách a v ČR,  

8. 3. 2010 -17. 3. 2010 

Program návštěvy v ČR: 8. 3. -12. 3. pracovní program ve škole, tvůrčí dílny, pracovní návštěvy 

naplánovaných sociálních zařízení (nemocnice Odry, domov seniorů Odry, 

hospic na svatém Kopečku, ústav sociální péče ve Chvalčově) 

 13. 3. – 15. 3. pobyt v rodinách 

 Součástí pobytu ve škole i v rodinách byly také poznávací výlety (Rožnov, 

Štramberk, Olomouc, Osvětim) 

 15. 3 -17. 3. návštěva Prahy 
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Tento typ bilaterálního projektu (pro období 2008 – 2010) realizuje jen 19 škol v celé ČR, naše 

škola je mezi nimi jediná církevní škola.  

 

 
2.  Připravovaný  mezinárodní  jazykový projekt Comenius, (program  SOKRATES  EU), 

identifikační číslo DE3 LLP-Com-SV (PAD) - podána a schválená žádost 

 

Ve spolupráci se 4 zahraničními partnerskými školami jsme podávali novou žádost v rámci 

projektů partnerství škol Comenius - multilaterální projekty, pro německý a anglický jazyk 

s názvem „Kultur und Sprache – eine europäische Internetzeitung“ - „Kultura a jazyk – 

evropské internetové noviny“. Tato žádost byla podána 19. 2. 2010. Národní agentura tuto 

žádost schválila, projekt bude probíhat po dva školní roky 2010/11 a 2011/12.  

 

Rekapitulace základních údajů:  

Program:  jazykový projekt partnerství škol v podprogramu  Comenius 

Termín:  školní roky 2010/11, 2011/12 

Schvalovací agentura: Národní agentura Socrates, 

  U Lužického semináře 13, Praha 1 

Jazyk:    němčina, angličtina  

Partnerská škola č.1:  Maxmilian Kolbe Schule, Staatl. Fach- und Berufsoberschule, 

  Kerschensteinerstr.7, Neumarkt, Bayern, Deutschland, D-92318 

Partnerská škola č.2: Instituto D Istruzione superiore Mandralisca di Cefalů, 

   Via di Bel Giooso 2, Cefalů, Sicilia, 90015 Italien 

Partnerská škola č.3: Vsi Telsiu Vincento Boriseviciaus gymnazija, 

   Dziugo g 6, Telsiai, Lietuva, LT 87116 

Partnerská škola č.4: Lycee de Murat, 

   27, boulevard Pasteur, 63501 Frankreich 

Název projektu:   Kultur und Sprache – eine europäische Internetzeitung  

Zaměření:  kulturní a jazyková oblast 

Finanční náklady: schválená výše grantu  17 000,- Eur pro min. 24 mobilit 

Podání projektu: 19. 2. 2010 

Schválení projekt: 12. 7. 2010  

Podepsání grantové smlouvy:  září  2010 

Koordinátoři projektu: Ing. Pavla Hostašová, Mgr. Anna Tylichová, Mgr. Lenka Chodurová 

Přehled plánovaných výměnných návštěv:  

   říjen 2010 – Německo 

   březen 2011 – Itálie 

   říjen 2011 – ČR 

   listopad 2011 – Litva 

   březen 2012 - Francie 

 

 

3.  Fulbrightova nadace, podaná a schválená žádost o asistenta ve výuce AJ 

 

Projekt:   Fulbrightova nadace, USA, žádost o asistenta ve výuce AJ 

Termín podání:  19. 1. 2010 

Termín schválení:  23. 3. 2010 

Doba realizace:  1. 9. 2010 – 30. 6. 2011 

Jméno asistentky AJ:  Jaclyn Jirak, nar. dne 15. 12. 1987 

Finanční podpora Fulbrightovy nadace: hrazena mzda a ubytování asistentky 
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4.   Program na podporu školních projektů v oblasti enviromentálního vzděláv., výchovy a 

osvěty ve školách a školských zařízeních pro šk. r. 2010/11 – podaná žádost 

 

Projekt:   Úprava parčíku před školou v rámci ekologického programu 

Kód programu:   1011/E 

Název projektu:  Úprava parčíku před školou 

Termín podání žádosti: 30. 3. 2010 

Rozpočet projektu:  110 900,- Kč 

Dotace KÚ:     83 000,- Kč  

Č. rozhodnutí:    

Předpokládaná realizace v případě schválení projektu: šk. rok 2010/11 

 

 

5.  Fotodokumentace 

 

- viz strana 4 

 

 

 

Odry, červenec – září  2010  

 

 

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

     celoživotního učení 

 

 

Ve školním roce 2009/10 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 byla 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: 

20 zájemců z předmětu Pedagogika 

  3 zájemci z předmětu Psychologie 

  4 zájemci z předmětu Výtvarná výchova s metodikou. 

 

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 4 zájemci z předmětu 

Psychologie. 

 

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. 2010                                                              

 

Zpracovala: Ing. Jindra Šustková 

 



 

                      Střední  pedagogická škola a  Střední zdravotnická škola 

           svaté Anežky České  
 

                               1. máje 249/37,  742 35  Odry                                 

                               Tel.:  556 730 129                                                       E-mail: info@cssodry.cz 

                               Fax:  556 719 443                                                             http: www.cssodry.cz 
 

 

m)  Projekty financované z cizích zdrojů 

 

 

1.   Zrealizované projekty 

 
1.1  Rekonstrukce školy, nových učeben, havárie stropních konstrukcí  

       Stavební část: září – prosinec 2009, účetní část:  září 2009 – srpen 2010 

 

Ve školním roce 2009/10 pokračovala postupná rekonstrukce školy a  domova mládeže. Byla 

dokončena stavba hrazená z programu ROP Moravskoslezského kraje, kterou zasáhla havárie 

stropních konstrukcí: 

 

Název projektu: Modernizace odborných učeben v rámci zkvalitnění výuky  – 2. část, 

spojená s havárií stropů 

Registrační číslo projektu: CZ 1.10/3.2.00/01.00171  

 

Finanční náklady celkem (část školy, tělocvičny, havárie stropů): 16 103 019,- Kč 

   

Finanční zdroje:   9 203 101,- Kč    program ROP Moravskoslezského kraje 

Další zdroje:    6 799 918,- Kč    Ing. Zdeněk Bakala 

           100 000,- Kč    město Odry 

              

Kolaudace: 

1.část kolaudované stavby:  objekt tělocvičny 

Termín kolaudace:   31. 8. 2009 

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

 

2. část  kolaudované stavby:  objekt školy + havárie stropních trámů 

Termín kolaudace:   2. 12. 2009 

Č. kolaudačního rozhodnutí:  MěÚO/10168/2009 

 

 

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 měl 2 části, část tělocvičny a část školy.  

 

Rekonstrukce tělocvičny a jejího zázemí (kabinet TV, posilovna, šatny, WC dívky, 

chlapci, vyučující, sprchy), také sportovní vybavení (2 sady lyží, snowbord, 5 jízdních kol, 

nářadí do posilovny) byla dokončena 31. 8. 2009. 
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Rekonstrukce školy byla zasažena havárií stropních konstrukcí, nemohla být 

zkolaudována v plánovaném termínu 31. 8. 2009, byla zkolaudována až 2. 12. 2009. Obsahovala 

zásadní rekonstrukci 9 učeben (částečné výměny podlah, opravy stávajících podlah – 

přebroušení a nalakování parket,  el. rozvodů) a také jejich vybavení. V učebnách je instalován 

žákovský i učitelský nábytek, skříně, vybavení elektronikou – interaktivní tabule, dataprojektory, 

výukové pomůcky. Součástí tohoto projektu bylo také školení pro vyučující zaměřené na práci 

s interaktivní tabulí a na přípravu elektronických prezentací.  

 

 

Součástí této stavby byla vážná havárie stropů, kdy bylo nutné zásadním způsobem 

vyměnit a znovu postavit 5 stropních konstrukcí. Díky této havárii byla pozdržena celá 

kolaudace části školy, sociální zařízení a 8 učeben č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 a 9 bylo možno dokončit 

až po opravě stropů a byly tedy součástí kolaudace 2. 12. 2009.  

Stručný přehled nových učeben:  

(Podrobný popis učeben je proveden ve výroční zprávě za rok 2008/09.) 

 

1,2)  2 nové jazykové posluchárny 

3)  nová přírodovědná učebna 

4)  nový ošetřovatelský pokoj 

5)  nové počítačové vybavení učebny VT 

6)  nová učebna metodik – hudební a divadelní učebna 

7, 8, 9)  3 nové kmenové učebny 

10)  doplnění vybavení stávající učebny metodiky v přízemí 

 

Tato stavba byla v pořádku vyúčtována všem dárcům dotací: 

- Regionální rada ROP  25. 2. 2010     v rámci Závěrečné monitorovací zprávy  

- Město Odry   16. 3. 2010 

- Ing. Zdeněk Bakala  28. 4. 2010 

 

V rámci sledování projektů na regionální radě bylo předáno: 

- 4 velké monitorovací zprávy za období 1. 1. 2008 – 28. 2. 2010 

- 28 změnových formulářů 

Z regionální rady byly provedeny 2 veřejnoprávní kontroly: 

-  na výběrová řízení dne 25. 6. 2009  

- závěrečná kontrola na účetní a technické vedení celé akce dne 14. 6. 2010 

Při těchto kontrolách nebyly shledány žádné závady. 

 

Na tuto akci byly podepsány následující smlouvy o dílo: 

 

Smlouvy s regionální radou:   Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální 

rady, ze dne 12.1. 2009 a dodatky 1 - 2 

Smlouvy na stavební část:  

Stavební firma První KEY STAV, a.s.:  SOD č. 2009/004/271 ze dne 12. 5. 2009 

a dodatky č. 1 – 8 

Smlouvy na havárii stropů:  

Stavební firma První KEY STAV, a.s.: SOD č. 2009/011/276 ze dne 5. 10. 2009  

a dodatky č. 1 - 2 

 

Smlouvy na dodavatelskou část: 

Sharp  centrum Olomouc:   Kupní smlouva ze dne 5. 8. 2009 a dodatky 1 - 3  
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Smlouvy na vedení výběrových řízení: 

Seller Moravia, s.r.o.:    Mandátní smlouva ze dne 28. 3. 2008 

       Dodatek mandátní smlouvy č.: ROP 01/2008 

Seller Moravia, s.r.o., havárie stropů: Mandátní smlouva ze dne 18. 9. 2009 

    

Smlouvy na zpracování PD:  

MR Design CZ, s.r.o.:   Smlouva o dílo 10-08 ze dne 4. 4.2008 

MR Design CZ, s.r.o., havárie stropů: Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 10-08,  

ze dne 15. 8. 2009 

Smlouvy na TDI: 

Ing. Jiří Žůrek:    Smlouva mandátní ze dne 15. 5. 2009 

Ing. Jiří Žůrek, havárie stropů:  Dodatek č.1 ze dne 14. 9. 2009 

 

 

 

1.2    Havárie stropních konstrukcí – 2. část, červen – srpen 2010 

 

V průběhu školního roku 2009/10 proběhl průzkum stropů ve 2. části budovy školy a 

připravovala se projektová dokumentace na řešení havarijního stavu stropů. Průzkum stropů 

zpracovala odborná firma MARPO, s.r.o., 28. října 201, Ostrava –Mariánské hory. Ve zprávě o 

provedení stavebně – technického průzkumu objektu firmy MARPO s.r.o., dokončené dne  23. 4. 

2010 byl havarijní stav všech zkoumaných konstrukcí znovu potvrzen. Prohlídka 

zdravotního stavu dřevěných trámů byla provedena velmi důsledně, s použitím více metod 

zjišťování: kontrola optickým přístrojem, provedení sond, provrtání a odebrání vzorků pro 

makroskopické a mikroskopické šetření, laboratorní šetření. Celkem bylo provedeno zkoumání 

v 10 zbývajících učebnách, kabinetech a halách. Definitivní stav byl zřejmý teprve po úplném 

odkrytí stropů, celý rozsah havárie byl znovu potvrzen a ve dvou místnostech bylo nutno 

vyměnit více trámů, než předpokládal průzkum. 

 

Na základě průzkumu byla vypracovaná projektová dokumentace (18. 5. 2010).  

4 stropy bylo nutné zcela vyměnit, (charakteristika trámů je následující: velmi silné 

napadení trámu v celém průřezu, napadení dřevokazným hmyzem a zejména houbami – výskyt 

dřevomorky domácí, nutná výměna celého trámu, nutná kontrola zdiva okolo zhlaví – možnost 

výskytu mycelia ve zdivu, havarijní stav trámu). Tyto stropy byly na konci školního roku 

zajištěny vzpěrami, 3 učebny byly uzavřené. 

6 stropů bylo nutné zásadním způsobem opravit, jednotlivé trámy mechanicky i chemicky 

ošetřit, stropní konstrukci zpevnit novými ocelovými nosníky.  

Rozpočtová cena dle projektové dokumentace byla 4 513 958,- Kč vč. DPH.  

 

 

Na tuto stavbu byly uzavřeny následující smlouvy: 

 

Smlouva na zpracování PD:  

MR Design CZ, s.r.o.:   Smlouva o dílo 07-10 ze dne 26. 3. 2010 

       234 000,- Kč 

 

Smlouva na vedení výběrových řízení: 

Seller Moravia, s.r.o.:    Mandátní smlouva ze dne 31. 5. 2010 

       25 200,- Kč 

        

- 3 - 



Smlouva na stavební část:  

Stavební firma První KEY STAV, a.s.:  SOD č. 2009/004/271 ze dne 21. 6. 2010 

       4 457 719,97 Kč 

       Dodatek č.1 ke SOD ze dne 19. 8. 2010 

       Změna termínu ukončení díla ke dni 31. 8. 2010 

       Dodatek č.2 ke SOD ze dne 23. 8. 2010 

       Méně a vícepráce,  

celková cena akce 4 647 730,- Kč 

Smlouva na TDI: 

Ing. Jiří Žůrek:    Smlouva mandátní ze dne 24. 6. 2010 

       46 800,- Kč 

 

Důležité termíny stavby: 

 

Dne 26. 5. 2009 vydal stavební odbor MěÚ Odry „Rozhodnutí o nutných zabezpečovacích 

pracích“, č.j. MěÚO/1509/2010 

 

Dne 25. 6. 2010 bylo předáno staveniště a zahájena stavba. 

Dne 30. 8. 2010 bylo předáno staveniště a ukončena stavba 

Dne 31.8. 2010 proběhla kontrolní prohlídka stavebního úřadu 

Dne 2. 9. 2010 bylo vydáno Sdělení stavebního úřadu o odstranění havárie,  

č.j. MěÚO/23384/2010, spis.zn. MěÚO/14289/2010/SÚ/Sk/330.7 

 

Finanční krytí: 

Celková cena stavby (vč. PD, soutěže, TDI)  4 953 730,- Kč  

Zřizovatel školy, BOO 4 503 730,- Kč 

Město Odry      450 000,- Kč 

V jednání jsou sponzoři. 

 

 

1.3 Realizované vybavení domova mládeže nábytkem:  

 

Vybavení 5 pokojů v nové části DM (4 pokoje pro 2 a jeden izolační pokoj pro 1) - v podkroví, 

které bylo třeba vybavit nábytkem na míru: 

 
nábytek Cena za  

1 ks 

Počet ks celkem 

válendy zakoupené 

v minulém 

šk. roce 

  

Válenda delší 3 308,- 1 3 308,- 

Peřiny, povlečení   1 890,- 

Skříně šatní 3 931,- 9 35 379,- 

Skříňky nízké 1 613,- 9 14 517,- 

stoly 1 313,- 9 11 817,- 

židle původní   

Kontejnery 

šuplíkové 

2 233,- 9 20 097,- 

CELKEM   87 008,- 
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 Další potřebné vybavení pokojů DM nebylo v tomto šk. roce z důvodů nedostatku 

finančních prostředků realizováno. V pokojích je provizorně použitý starý nábytek, byly 

dokoupeny pouze šuplíkové kontejnery k psacím stolům do pokojů 1 patra.  

 
nábytek Cena za 1 ks Počet ks celkem 

válendy zakoupené 

v minulém šk. 

roce 

  

Kontejnery 

šuplíkové 

2 200,- 18 39 600,- 

 

 Společenské prostory zůstaly bez jakéhokoliv vybavení.  

Vybavení domova mládeže ve školním roce 2009/10 celkem:  126 608,- Kč 

 

 

2. Připravované investiční projekty v roce 2009/10 
 

 

2.1  Výměna oken, sanační ošetření fasády 

 

V červenci a srpnu 2010 jsme připravovali podklady pro podání žádosti na Fond životního 

prostředí pro získání dotace v rámci dotačního titulu „Zelená úsporám“ na výměnu oken a 

ošetření fasády. V rámci těchto příprav byla zpracována projektová dokumentace od firmy MR 

Design, s. r. o. a energetický audit od firmy MAXXI – THERM s.r.o.  

Cena těchto dodaných prací je následující: 

Projektová dokumentace 18 000,- Kč vč. DPH 

Energetický audit  25 200,- Kč vč. DPH 

 

Žádost z technických důvodů v srpnu 2010 nemohla být podána (z důvodů specifického 

technického řešení nutného pro ošetření fasády), bude však dále připravována pro podání v roce 

2010/11, pokud bude vyhlášen vhodný dotační titul. 

 

 

2.2   Investiční záměr – Zřízení mateřské školy 

 

Ve šk. roce 2009/10 byl připravován investiční záměr pro zřízení mateřské školy v budově školy 

pro kapacitu 24 dětí. Proběhla první jednání u zřizovatele školy Biskupství ostravsko- opavského 

a na MÚ v Odrách. Současně je zpracovávána PD. 

 

 

3. Fotodokumentace 
 

- viz strana 6, 7 

 

 

Odry, červenec – září  2010 

 

 

Zpracovala :  Ing. Hostašová 
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                      Střední  pedagogická škola a  Střední zdravotnická škola 

           svaté Anežky České  
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                               Tel.:  556 730 129                                                       E-mail: info@cssodry.cz 
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n)  Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
       
 
 Škola spolupracovala ve školním roce 2009/109 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 2009/10 byly svolány dvě pracovní schůzky správní rady KPŠ –             

20. listopadu 2009 a 16. dubna 2010. 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 2009/10 na tyto aktivity žáků: 

- lyžařský výcvik  

- sportovní kurz 

- doprava školních sborů DATIO a DONATIO 

- doprava žáků na poutě, soutěže  a jiné školní akce 

- příspěvek na taneční  

- zahraniční studijní pobyty a zájezdy 

- přednášky pro žáky školy 

- 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 2010 

 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 

 

- 1 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


