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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 

 Středisko volného času IZO 181 018 691 

 

Úspěšným ukončením příslušného vzdělávacího programu středního 

vzdělání se ve školním roce 2014/15 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): 

  

 15. 6. 2016, č. j. MŠMT-16365/2016-2 (změna adresy zřizovatele) 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

 

 Tel.:  042 556 730 129  

 Fax:  042 556 719 443 

 e-mail: info@cssodry.cz  

 http: www.cssodry.cz  
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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  19. 8. 2016 

 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy 
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b)  Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2015/16 
 

 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
- čtyřletý studijní obor poskytující střední  vzdělání s maturitní zkouškou, 

určený pro dívky i chlapce 

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

2010. Je vyučován podle Školského vzdělávacího programu. Studijní obor je uváděn v seznamu 

oborů ode dne 1. 9. 2010 (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 9. 6. 2010, č. j. 

8456/2010-21. Ve školním roce 2015/16 se vyučoval ve třídách PMP1, PMP2, PMP3 a PMP4. 

 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
- studijní obor poskytující střední  vzdělání s maturitní zkouškou zkrácenou 

tříletou dálkovou formou, určený pro dívky i chlapce 

Studijní obor schválilo MŠMT ČR dne 9. 6. 2010, č. j. 8456/2010-21, s účinností od 1. září 2010. 

Je vyučován podle Školského vzdělávacího programu. Studijní obor je uveden v seznamu oborů  

vzdělání poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze dne 9. 6. 2010, č. j. 

8456/2010-21. Ve školním roce 2015/16 se vyučoval ve třídách PMPD1, PMPDA2, PMPDB2 a 

PMPD3. 

 

78-42-M/03 Pedagogické lyceum 
- čtyřletý studijní obor gymnaziálního zaměření poskytující střední  vzdělání 

s maturitní zkouškou, určený pro dívky i chlapce 

Studijní obor schválilo MŠMT ČR dne 13. května 2011, č. j. 13 509/2011-25 s platností od          

1. září 2011. Je vyučován podle Školského vzdělávacího programu. Studijní obor je uveden v 

seznamu oborů  vzdělání poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze dne       

13. 5. 2011, č. j. 13 509/2011-25. Ve školním roce 2015/16 se vyučoval ve třídách PL1 a PL2. 

 

75-41-M/01 Sociální činnost 
- čtyřletý studijní obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

určený pro dívky i chlapce  

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

2010. Je vyučován podle Školského vzdělávacího programu. Studijní obor je uváděn v seznamu 

oborů ode dne 1. 9. 2010 (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 9. 6. 2010, č. j. 

8456/2010-21. Ve školním roce 2015/16 se vyučoval ve třídách SČ2 a SČ4. 
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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. Je vyučován podle Školského vzdělávacího programu. 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 9. 6. 2010, č. j. 

8456/2010-21. Ve školním roce 2015/16 se vyučoval ve třídách O1, O2 a O3. 

 

 

Vzhledem k nízkému počtu žáků byly některé třídy spojené pro výuku všeobecně vzdělávacích 

předmětů. 

 

 

 

V Odrách dne 19. 8. 2016 

 

 

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

 

 Vzdělání odb. praxe k 31. 8. 2016  

  roky/dny 

 

Interní učitelé 

Mgr. Badejová Monika VŠ   7/305  

Mgr. Bezděková Jana VŠ 18/212 

Mgr. Cindler David VŠ 12/308  

Mgr. Ďulíková Lenka VŠ   7/126 třídní učitelka PL2 

Mgr. Harabišová Jana VŠ 16/343 třídní učitelka O1 

Ing. Hostašová Pavla VŠ 27/203 ředitelka školy 

Mgr. Hrabálková Kateřina VŠ   1/60 třídní učitelka PL1 

Mgr. Chodurová Lenka VŠ 27/0  

Mgr. Chrástková Marie VŠ 12/167 třídní učitelka O3 
   metodik prevence 
Mgr. Jakubíková Simona VŠ 16/0 třídní učitelka PMPD1 

   třídní učitelka PMPD3 

Ing. Jiříčková Irena VŠ 21/301  

Mgr. Král Tomáš VŠ 29/136 výchovný poradce 

Mgr. Levová Jarmila VŠ 36/155 třídní učitelka SČ2 

Mgr. Najsrová Anna VŠ   7/304 třídní učitelka PMP4 

Mgr. Nevřivová Zuzana VŠ 15/41 

Mgr. Oborná Tereza VŠ   0/343 třídní učitelka PMP1 

Mgr. Ondrová Ludmila VŠ 31/229 třídní učitelka PMP2 
   třídní učitelka PMPDA2  

   třídní učitelka PMPDB2 

MUDr. Šiková Danuše VŠ 31/132 třídní učitelka SČ4 

Mgr. Šiková Helena VŠ   3/0 

Ing. Šustková Jindra VŠ 29/144 zástupkyně ředitelky 

Mgr. Turková Zuzana VŠ   6/363 třídní učitelka PMP3 

Mgr. Volná Martina VŠ 12/163 třídní učitelka O2 

Mgr. Vozáriková Jana VŠ 10/336 

 

Externí  učitelé 

Mgr. Jadavan Michal VŠ 

Mgr. Jestřebská Alena VŠ 

Bc. Presová Anna VŠ 

Mgr. Večeřová Silvie VŠ    

Vlčková Ludmila SŠ s mat.    

Zajíček Josef SŠ s mat.  
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Středisko volného času 

Mgr. Bezděková Jana korepetice sboru Datio 

Mgr. Cindler David školní kapela  

 pomocný sbormistr Datia 

Mgr. Ďulíková Lenka angličtina 1. ročníky 

 angličtina 4. ročníky 

 časopis Odropolitan 

Mgr. Harabišová Jana matematika 2. ročníky 

Mgr. Hrabálková Kateřina matematika 1. ročníky 

Hrabovská Adéla improvizace 

Mgr. Chodurová Lenka angličtina hrou 

Jašková Barbora tanec 

Ing. Jiříčková Irena angličtina pro mezinárodní zkoušky PET 

Mgr. Najsrová Anna schola 

Mgr. Ondrová Ludmila vedoucí střediska volného času 

 volejbal 

Skalka Josef pohybové hry 

 posilovna 

Mgr. Vozáriková Jana příprava k maturitě DV 

Zajíček Josef sbormistr Datia 

 

Vychovatelé 

Hrabovská Anna SŠ s mat.   2/288  

Hrabovská Josefa SŠ s mat. 16/178 

Kučerová Ludmila, DiS. VOŠ 10/0 

Vaňáková Marie SŠ s mat.   7/315 

Vaňurová Marta SŠ s mat. 15/158 vedoucí vychovatelka 

 

THP 

Hrabovská Oldřiška SŠ s mat. 23/335  

Mgr. Matějová Marie VŠ 20/56  

 

Ostatní 

Bartoníková Bedřiška výdej stravy  

Ing. Bujnochová Ludmila vrátná   

Jakubíková Marie uklízečka 

Karas Jiří řidič (dovoz stravy) 

Klézl Josef školník 

Matulová Libuše 

Pellešová Emilie uklízečka 

Bc. Rejko Pavel správce ICT 

Skřehotová Jarmila vrátná 

Šenkeříková Anna vrátná 

Uhlířová Pavlína uklízečka 

Zavadilová Vlasta výdej stravy  

 

 

V Odrách dne  19. 8. 2016 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 
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d) Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2015/16 
 
        Ke studiu čtyřletých maturitních oborů Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní 

pedagogika, Sociální činnost byli uchazeči do Střední pedagogické školy a Střední 

zdravotnické školy svaté Anežky České přijímáni na základě těchto kritérií: Pilot – přijímačky 

2016 (testy z jazyka českého a matematiky), hodnocení ze základní školy, soutěže, mimoškolní 

aktivity, prospěch ze základní školy, hodnocení chování, úspěšné ukončení I. pololetí 9. třídy ZŠ 

(k 1. 9. se dokládá kopie vysvědčení za 9. třídu – splnění povinné školní docházky), zdravotní 

způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce, dále pak pro obor Pedagogické lyceum zdatnost 

z mluvních dovedností, pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika zdatnosti z mluvních 

dovedností, hudební výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy.  

 

        Ke studiu tříletého studijního oboru Ošetřovatel jsou kritériem k přijetí: motivační 

pohovor, hodnocení ze základní školy, soutěže, mimoškolní aktivity, prospěch ze základní školy, 

hodnocení chování a vyjádření lékaře o způsobilosti studovat tento zdravotnický obor (nový 

tiskopis). 

 

Vzory dokumentů pro denní studium: 

Pozvánka k přijímacímu řízení (Příloha č. 1) 

Rozhodnutí o přijetí (Příloha č. 2) 

 

 Ke studiu tříletého zkráceného dálkového oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou 

kritériem pro přijetí: vyplněná a podepsaná přihláška ke studiu, doklad o dosaženém středním 

vzdělání s maturitní zkouškou (kopie maturitního vysvědčení), doložení zdravotní způsobilosti 

ke studiu (nový tiskopis)  a zdatnosti z mluvních dovedností, hudební výchovy, tělesné výchovy 

a výtvarné výchovy. 

 

Vzory dokumentů pro dálkové studium: 

Pozvánka k přijímacímu řízení (Příloha č. 3) 

Rozhodnutí o přijetí (Příloha č. 4) 

Přihlašovací list (Příloha č. 5) 

 

Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 31. 5. 2015 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/03 19 

 

15 2 10 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – denní  

 

PMP 75-31-M/01 55 47 0 41 

Předškolní a mimoškolní 

Pedagogika – dálkové  

 

PMPD 75-31-M/01 ve výkazu neuvedeno 
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Sociální činnost 

 

SČ 75-41-M/01 11 

 

10 1 8 

 

Ošetřovatelství 

 

O 53-41-H/01 10 

 

7 1 3 

 

Celkem   95 

 

79 4 62 
 

 

Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 20. 9. 2016: 

Název oboru 
Zkratka 

oboru       Kód oboru 
Počet přijatých 

(včetně opakování, přestupů, 

změny oboru) 

Z toho 

chlapci 

 

Pedagogické lyceum   PL 78-42-M/03 

 

8 1 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – denní  

 

PMP 75-31-M/01 

 

42 + 1 opakuje 0 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – dálkové  

 

PMPD 75-31-M/01 25  0 

Sociální činnost 

 

SČ 75-41-M/01 

 

8 1 

 

Ošetřovatel 

 

O 53-41-H/01 

 

neotevíráme 0 

 

Celkem   

 

59 + 25 = 84 2 
 

 

 

 

 

V Odrách dne 20. 9. 2016 

 

 

 

Zpracovala:  Ing. Jindra Šustková 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2015/16 
 
 

1. Výsledky vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání  

 

Ročník Počet žáků 
 Prospělo 

 s vyznam. 
  Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

Počet žáků 

 s opr. zk. 

I. + dálk 59 + 24 6 + 20 46 + 4 7 + 0 2 + 0 5 + 0 

II. + dálk 58 + 39 5 + 30 53 + 9 0 + 0 0 + 0 0 + 0 

III. + dálk 47 + 26 5 + 20 39 + 6 3 + 0 2 + 0 3 + 0 

IV. 40 6 34 0 0 1 

 

Celkem 
204 + 89 22 + 70 172 + 19 10 + 0 4 + 0 8 + 0 

293 92 191 10 4 8 

 

 Přehledné uspořádání výsledků vzdělávání žáků za jednotlivá čtvrtletí školního roku 

2015/16 jsou přílohou č. 6 (I. pololetí) a č. 7 (II. pololetí) této výroční zprávy. 

 

2. Výsledky závěrečných zkoušek 

 

 Ve tříletém zdravotnickém oboru studovalo 20 žáků. 19  žáků ukončilo třetí ročník, 1 

žákyně nemá uzavřené II. pololetí šk. roku 2015/16. 19 žáků bylo připuštěno k vykonání 

závěrečné zkoušky – JZZZ* písemné, praktické a ústní. V termínu 1. – 12. září 2016 přistoupila 

k prvnímu řádnému termínu závěrečné zkoušky jedna žákyně. Výstupem pro hodnocení bylo 

vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, europasy v ČJ a AJ. 

* JZZZ – jednotné zadávání závěrečných zkoušek 

 

Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

 

20 9 11 0 

 

 

3. Výsledky maturitních zkoušek – ČJ, AJ, NJ, M – státní MZk 

 

 V maturitních ročnících SČ4 (75-41-M/01 Sociální činnost/13 žáků), PMP4 (75-31-M/01 

Předškolní a mimoškolní pedagogika/27 žáků), PMPD3 (75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika/26 žáků) studovalo celkem 40 žáků denního studia a 26 žáků dálkového studia. 40 

žáků ukončilo čtvrtý ročník, 26 žáků ukončilo třetí ročník dálkového studia. 
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V termínu 1. – 12 . září 2016 přistoupily k prvnímu řádnému termínu MZK tři žákyně ze třídy 

PMP4 a 1 žákyně ze třídy SČ4. v Opravném termínu všechny uspěly. 

 

Počet žáků 

(k 31. 8. 2016) 

Prospělo  s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Opravný 

termín 

 ústní 1. – 12. 9.  

Řádný 

termín 

1. -12.  9. 

 

40 + 26 9 + 13 27 + 13 4 + 0 

 

4 + 0 0 

 

SČ – 13  1 11 1 

 

1 0 

 

PMP – 27 8 16 3 

 

3 0 

 

PMPD – 26  13 13 0 

 

0 0 

 

Přílohou č. 8 je přehled o úspěšnosti u maturitních a závěrečných zkoušek od roku 2011 

 

4. CERTIS  

 

 Do 1. prosince 2015 proběhlo přihlášení maturantů k maturitám do systému CERTIS. Byli 

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

komisaře, zadavatele a hodnotitele.  

 

5. PILOT – Přijímací řízení 2016 

 

 Naše škola se přihlásila do projektu Pilot – Přijímací řízení 2016, konané v termínu 15. 4. 

2016. Projekt technicky připravoval IS Certis – CERMAT. Uchazeči byli testováni z předmětů 

český jazyk a matematika.  

 

6. SCIO testování 

 

 Maturitní trénink – scio testování proběhl individuálně po zaplacení testů (třídní učitelé 

vybírali od svých žáků poplatek za testy) a po předání hesel pro vstup do systému v podzimním  

termínu 2015 a v jarním termínu 2016 (žáci mohli pracovat ve studijní době v učebně Bill Gates 

nebo na vlastních PC).  

Počet žáků 

povinně 
podzim 2015 

ČJ 
úspěch 

ČJ 
neúspěch 

AJ 
úspěch 

AJ 
neúspěch 

NJ 
úspěch 

NJ 
neúspěch 

M 
úspěch 

M 
neúspěch 

41         

SČ4 – 13 4 9 7 6    1+2 

PMP4 – 28  17 11 19 7   1 1 

 

 

Počet žáků 

povinně 
jaro 2016 

ČJ 
úspěch 

ČJ 
neúspěch 

AJ 
úspěch 

AJ 
neúspěch 

NJ 
úspěch 

NJ 
neúspěch 

M 
úspěch 

M 
Neúspěch 

40         

SČ4 – 13+2/O3 4 9 4 8    1+2 

PMP4 – 27  13 14 18 7   1 1 
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7. Ředitelské písemky – interní  testování srovnávání znalostí 

 

 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 SČ, PMP a PL – ČJ, AJ, NJ a M; u oboru tříletého O – 

somatologie, zdravotnické předměty.  

 

Vyhodnocení je součástí přílohy č. 9. 

 

8. Předehrávky – interní srovnávání schopností ve hře na hudební nástroj  

 

 Cílem předehrávek je sledovat průběžnou přípravu ve hře na hudební nástroj. Motivací je 

uplatnění hry na nástroj na praxích a při výstupech pro přípravu k praktické maturitní zkoušce. 

Předehrávky se uskutečnily podle harmonogramu ve vyučovacích hodinách s vyučujícím HHN a 

předsedou komise. 

 

Vyhodnocení je součástí přílohy č. 10 

 

 

 

V Odrách dne 20. 9. 2016 

 

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

 

 

 Školní rok 2015/2016 byl náročný pro žáky i pedagogy četností zahraničních výjezdů a 

jiných školních a mimoškolních aktivit. V oblasti prevence sociálně patologických jevů byly pro 

jednotlivé třídy zajištěny různé typy přednášek. První ročníky  prošly akreditovaným programem 

s názvem „Škola osobního života“ , který zajišťují lektoři z ostravského Centra  pro rodinu a 

sociální péči, z. s. Program je dlouhodobým certifikovaným programem školské primární 

prevence a zaměřuje se na oblasti sebepoznání, partnerských vztahů, sexuality a plánování 

rodičovství. U žáků prvních ročníků se setkal s pozitivním ohlasem. 

 O vztahu k sobě samému a sebepřijetí mluvil s žáky druhých ročníků psycholog a kněz 

PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann. 

 Pro končící ročníky zajistil přednášku spolek BKB Ostrava (Bílý kruh bezpečí) na téma 

„Zákon o obětech trestných činů – nová práva obětí kriminality“ a „BKB a pomoc obětem 

kriminality“. Ve třídě třetího ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky jsme se 

několik hodin věnovali práci na budování dobrého kolektivu, zlepšení vztahů ve třídě a podpoře 

vzájemné sounáležitosti. 

 Po přednáškách žáci vyplnili dotazníky pro získání zpětné vazby. S výsledky budeme 

pracovat při objednávání dalších programů.  

 Během roku spolupracoval metodik prevence s třídními učiteli samostatnými programy na 

podpoře pozitivního sociálního klimatu ve třídě a škole, zvláště u prvních ročníků. Třídnické 

hodiny, které si vedou a zajišťují třídní učitelé, jsou pro žáky příležitostí k posílení vzájemných 

vazeb. 

 V prvním zářijovém týdnu se konaly adaptační pobyty (dále jen APDO) pro první ročníky 

ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a ve Spálově se zaměřením na sebepoznání, sebepřijetí, seznámení 

s ostatními spolužáky a vytvoření nového funkčního kolektivu. Na tvorbě programu se podílel 

školní kaplan, metodik prevence, vyučující etické výchovy a křesťanství a občanské nauky, 

třídní učitel a vedoucí učitelka Střediska volného času. Program byl velmi zajímavý a u žáků se 

setkal s velkým úspěchem a především usnadnil adaptaci nováčků. 
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 Pro vyšší ročníky byl v rámci APDO realizován program na podporu schopnosti oceňování 

sebe i druhých a vytváření pozitivních vazeb. Forma hry a únik ze „školní reality“ umožnil u 

většiny skupin velké otevření a možnost práce v osobní atmosféře. Většiny těchto pobytů se 

kromě třídního učitele účastnil i školní kaplan a metodik prevence. 

 Žáci prvního ročníku oboru Ošetřovatel se zapojili do výběrového testování tříd v oblasti 

sociální gramotnosti, kterou Česká školní inspekce zjišťovala informace o tom, nakolik 

jednotliví žáci plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Všichni 

žáci v testu obstáli velmi dobře, výrazně dobrých výsledků dosáhli ve sledovaných oblastech 

chování v krizových situacích, v běžných společenských situacích, charakter a komunikace. Tyto 

dovednosti velmi dobře uplatní i ve své budoucí profesi. 

 Po celý rok probíhaly malé osobní konzultace žáků s metodikem prevence. V několika 

případech se podařilo zajistit odbornou péči u psychologa. Významný podíl na výsledku tvoří 

spolupráce s rodiči žáků. Během těchto jednání jsme společně hledali nejlepší způsob řešení 

krizové  nebo náročné životní situace jednotlivců. 

 Významnou úlohu v oblasti prevence plní školní kaplan Mgr. Michal Jadavan. Ve škole 

v rámci hodin Etické výchovy a křesťanství, kde se zaměřuje mimo jiné i na zodpovědnost ve 

vztazích. Dále měli žáci možnost využít svátosti smíření a duchovních rozhovorů a vedení. 

V domově mládeže vede společenství mladých, které se setkává 1x za týden (uplatňování 

základů křesťanství v mezilidských vztazích – naslouchání, přijetí, respekt); podporuje zapojení 

ubytovaných žáků do aktivit farnosti a děkanátu (pomoc při tvorbě programů pro děti a 

organizování volného času, návštěva pacientů v nemocnici); zajišťuje celonoční adorace během 

roku, které upevňují rodinné klima školy. Otec Michal je u žáků velmi oblíbený a žáci jej 

vyhledávají za účelem osobních rozhovorů při řešení svých problémů. 

 Pro žáky ubytované v domově mládeže byly organizovány další projekty, přednášky a 

aktivity k podpoře osobního rozvoje. Nově jsme také zavedli večerní programy metodika 

prevence pro ubytované v domově mládeže. Příjemná atmosféra a mimoškolní prostředí 

umožnili přínosné a aktivně prožité programy, které byly zaměřeny především na rozvoj 

osobnosti dospívajících a na relaxaci. 

 V průběhu roku došlo v jednom případě k šetření šikany. Bylo uskutečněno šetření a 

učiněna opatření k ochraně obětí a výchovná opatření a další postup práce s agresorem. V rámci 

třídy byly zařazeny vstupy ŠMP, během kterých spolu s třídním učitelem podpořily tvorbu 

třídního kolektivu.  

 V jednom případě byla přivolána lékařská pomoc při podezření na užití THC během školní 

akce. 
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 V rámci sebevzdělávání se metodik prevence zúčastnil vzdělávání na Sociální akademii 

v Ostravě na téma „Antisociální chování v rodinách“ a „Právní osobnost a svéprávnost“ a 

případového semináře školních metodiků prevence. Nadále pokračuje v dlouhodobém výcviku 

v integrované psychoterapii. 

 Školní metodik prevence spolupracuje se žáky, jejich rodiči, s příslušnými OSPODy, či 

jinými organizacemi. Ve škole spolupracuje v rámci poradenského týmu se školním kaplanem. 

výchovným poradcem, vyučujícími psychologie a pedagogiky a s vedením školy. 

 

Výsledky šetření ČŠI jsou přílohou č. 11 této výroční zprávy 

 

 

 

 

Odry, 22. srpna 2016 

 

Vypracovala: Mgr. Marie Chrástková 
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g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Ve školním roce 2015/16 pracovalo ve škole 32 pedagogů (z toho 9 externích) a                     

4 vychovatelky. 

 

 celkem VŠ vzdělání VOŠ vzdělání SŠ vzdělání Studující VŠ 

Vyučující 32 28 0 4 3 

Vychovatelky 4 0 1 3 0 

 

 Všichni pedagogičtí pracovníci sledují nabídku dalšího vzdělávání, jeden učitel dále 

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

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

 

Studující vysokou školu:  

 Mgr. David Cindler  

 Bc. Anna Presová 

 Mgr. Martina Volná 

 

Absolvovaná školení a vzdělávací akce ve školním roce 2015/16: 

 - Šablony MŠMT 

 - Hodnotitel ústní zkoušky ČJ a literatury pro žáky s PUP MZ 

 - Základní momenty správního řízení 

 - Seminář k vedení projektu Comenius 

 - Právo – nový občanský zákoník 

 - Seminář k problematice SOČ 

 - Seminář matematiky pro učitele SŠ 

 - Využití her v rámci prevence rizikových jevů na školách 

 - Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních 

 - Metodický seminář učitelů přírodovědných předmětů SŠ 

 

  

 Na všechna tato školení vyučujících byla ve šk. roce 2015/16 vynaložena částka 

187.240,- Kč. 

 

 

 

V Odrách dne 31. 8. 2016 

 

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     

 23. ročník: 15. března – 17. března 2016 (organizace 14. 3 – 18. 3. 2016) 

 

Časový harmonogram:  

pondělí 14. 3.   večer příjezd prvních souborů 

 

úterý 15. 3.  od 9:00 hod vystoupení dětí základních škol 

 11:00 hod vernisáž fotografií Jindřicha Štreita, hudební a recitační  

doprovod CZŠ sv. Ludmily Hradec nad Moravicí, sbor 

Kolibříci 

 13:30 hod hodnotící seminář poroty 

  

středa 16. 3.  od 8:00 hod vystoupení studentů středních škol a 2 semináře poroty 

 8:30 hod Mental Cafe – hostující kavárna mentálně postižených 

 

 18 – 19 hod slavnostní večer s předáváním cen za literární soutěž „Karel 

IV. – štít míru a sloup pokoje“ 

  natáčení na záznam TV Noe 

  vystupující: 

  sbor Datio, SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry 

  sbor Broučci, CZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí 

  recitace: žáci SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry 

  žáci BIGY Ostrava, žáci CZŠ sv. Zdislavy, Kopřivnice 

  host: P. prof. Mons. Petr Piťha 

 

 20 – 21 hod Večer chval 

  přímý přenos TV Noe 

  vystupující: 

  sbor Cantate, SOŠ pedagogická, Brno, Lerchova 

  schola BIGY Brno, Barvičova 

  hosté: 

  školní kaplani hostujících církevních škol: 

P. Petr Beneš z Cyrilometodějského gymnázia a SOŠ 

pedagogické z Brna 

P. Blažej Hejtmánek z Biskupského gymnázia z Brna 

P. Pavel Čáp z Křesťanského gymnázia z Prahy 

 

 21:30 hod adorace ve školní kapli 

 

čtvrtek 17. 3.  od 8:00 hod dopolední vystoupení žáků středních škol a seminář  poroty 
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 15:00 hod slavnostní mše svatá 

  celebruje Mons. Martin David, generální vikář  

  sbor Kolibříci z CZŠ sv. Ludmily z Hradce nad Moravicí 

 17:00 hod odpolední galaprogram  

 19:00 hod večerní galaprogram 

 21:30 hod noční galaprogram 

 

pátek 18. 3.   odjezd účastníků  

 

Souběžně: výstava obrazů pana Jindřicha Štreita 

Hosté: občanské sdružení mentálně postižených osob, Ostrava – Mental Café 

 

Zúčastněné soubory dle jednotlivých biskupství: 

Biskupství ostravsko – opavské  

Biskupské gymnázium, Ostrava 

Střední pedagogická škola a SZŠ sv. Anežky České, Odry 

Církevní základní škola sv. Ludmily, Hradec nad Moravicí, pobočka Opava 

 

Arcibiskupství olomoucké 

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, Prostějov 

Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž 

Církevní gymnázium Německého řádu, Olomouc 

Základní škola Salvátor, Valašské Meziříčí 

Základní škola sv. Voršily, Olomouc 

 

Arcibiskupství pražské 

Křesťanské gymnázium, Praha 10 

Základní škola sv. Voršily, Praha 

 

Biskupství brněnské 

Biskupské gymnázium, Brno – Barvičova 

Katolické gymnázium, Třebíč 

Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Brno – Lerchova 

Církevní střední zdravotnická škola, Brno – Grohova 

 

Biskupství českobudějovické 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice 

 

Biskupství litoměřické 

Gymnázium Varnsdorf 

 

Partnerské školy ze Slovenska a z Polska 

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice 

škola z Polska se na poslední chvíli omluvila 

 

Zúčastněné soubory dle typu škol: 

Základní školy 5  počet vystoupení  19 

Základní škola sv. Voršily, Praha 
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Církevní základní škola sv. Ludmily, Hradec nad Moravicí, pobočka Opava 

Základní škola sv. Voršily, Olomouc 

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, Prostějov 

Základní škola Salvátor, Valašské Meziříčí 

 

Střední školy 13 počet vystoupení 64 

Křesťanské gymnázium, Praha 10 

Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice 

Biskupské gymnázium, Ostrava 

Biskupské gymnázium, Brno – Barvičova 

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, Prostějov 

Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Brno – Lerchova 

Církevní střední zdravotnická škola, Brno – Grohova 

Gymnázium Varnsdorf 

Katolické gymnázium, Třebíč 

Církevní gymnázium Německého řádu, Olomouc 

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice 

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

 

Přehledné údaje: 

- počet účastníků přehlídky: 18 škol a cca 600 účastníků 

- počet vystoupení: celkem 83, z toho 19 ZŠ a 64 SŠ 

- televize Noe – natáčela Slavnostní večer s předáváním cen celostátní literární soutěže a Večer 

chval 

- první den přehlídky patřil dětem ze základních škol 

 druhý a třetí den přehlídky patřil žákům středních škol 

 

Počet jednotlivých vystoupení: 

v kategorii hudební ZŠ 4 SŠ 25 

v kategorii dramatické ZŠ 3 SŠ   8 

recitace ZŠ 7 SŠ 25 

tanec, folklórní tanec ZŠ 5 SŠ   6 

 

V rámci přehlídky probíhaly semináře porotců pro 3 kategorie: 

předsedkyně poroty:  PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. 

v sekci hudebních vystoupení:  MgA.Jiří Pospíšil, Mgr.Josef Fryščák, Zdeňka Odstrčilová 

v sekci dramatických vystoupení:  PhDr. Hana Cisovská, Ph.D., MgA. Emilie Zámečníková 

v sekci tanečních vystoupení:  Mgr. Eva Polzerová 

za TV NOE:   Štěpán Josef Lankočí 

 

Čestná uznání: 

- na přehlídkových galaprogramech byla předávána ocenění za inspirativní výkony udělovaná 

odborným sborem lektorů 

- celkem bylo ve 4 kategoriích uděleno 24 čestných uznání: 

 Hudební (z toho 2 vystoupení naší školy,  

  1 pro sbor Datio, 1 za zpěv – Frank Sinatra: Something stupid“) 

 Taneční  (z toho 1 vystoupení tanečního kroužku naší školy 

  B. Jašková: „Shubidu“) 
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 Dramatické (z toho 4 za vystoupení naší školy, za Improshow O.SL.I 

  Adéle Hrabovské za recitaci textu – Ivan Wernisch: Dobrá rada 

  za umělecké čtení textu „Širan a Mary Masrie“ 

  za dramatické vystoupení „Lifehouse: Everythink/pokušení světa“) 

 Recitační 

 

Doprovodné programy: 

 - Slavnostní večer s předáváním ocenění za celostátní literární soutěž k výročí Karla IV. 

 - Večer chval 

 - výstava Jindřicha Štreita a vernisáž spolu s dětmi s mentálním postižením 

 - kavárna Mental café 

 

Sponzoři přehlídky: 

MŠMT ČR, Ministerstvo kultury ČR, Město Odry,  

Biskupství ostravsko – opavské, Arcibiskupství pražské, Arcibiskupství olomoucké, Biskupství 

českobudějovické,  

Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje (SPdgŠ Brno – Lerchova) 

Česká kongregace sester dominikánek, 

účastnické poplatky hostujících škol, dary rodičů a žáků naší školy,  

občerstvení firma Váhala a spol., Hustopeče nad Bečvou, firma Rakovský a partneři. 

 

Mediální partneři přehlídky: 

Rádio Proglas, Televize Noe 

Okno, časopis IN 

Mladá fronta Dnes, Region Nový Jičín, Moravskoslezský deník, Oderský zpravodaj 

fotodokumentace – Michal Lakomý 

 

Náklady a výnosy přehlídky:  362 523,- Kč 

 

2. Celostátní literární soutěž 
 

Garant soutěže:  Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. A. České 

Koordinátor soutěže: Ing. Pavla Hostašová  

Spolupořadatel: Křesťanské gymnázium Praha 

Termín konání:  červen 2015 – březen 2016,  

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže  16.3. 2016 v rámci slavnostního večera na Celostátní 

přehlídce zájmové umělecké činnosti církevních škol, přenos TV NOE 

Téma soutěže:  „Karel IV – štít míru a sloup pokoje“ – soutěž je vyhlášena jako volné 

pokračování předchozích ročníků s tématem „po stopách svatých“ k 700- 

stému výročí narození Karla IV. 

Účastníci soutěže:     žáci 2. stupně ZŠ, žáci nižšího stupně víceletých gymnázií a žáci SŠ  

Soutěž je vyhlášená pro celou ČR  

Možná témata a kategorie: soutěž má 2 kategorie: próza a poezie, témata: 

Pohádka o králi Karlovi (Pohádkový příběh o Karlovi IV.)  

Královská koruna (Vypravování o symbolice svatováclavské koruny, o uctívání sv. Václava.) 

Chrám světla (Článek o církevních stavbách, které nechal Karel IV. postavit.) 

V tichosti duše (Zamyšlení nad spiritualitou Karla IV.) 

Má milovaná… (Příběh o úctě Karla IV., kterou choval ke svaté Kateřině Alexandrijské.)  

Kralování je služba Bohu a lidem. (Úvaha, esej o činech Karla IV.) 
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Hodnocení:  

- Celkem bylo doručeno 86 prací 

v kategorii ZŠ – próza - 20 prací 

v kategorii ZŠ – poezie -   6 prací 

v kategorii SŠ – próza - 44 prací 

v kategorii SŠ – poezie - 16 prací 

- V každé kategorii byly předány diplomy za 1. – 3. místo, celkem bylo uděleno 12 diplomů. 

- Uděleno byla také 5 čestných uznání 

-    V kategorii SŠ- poezie obsadila 3. místo studentka naší školy Zdeňka Strachotová s prací  

„Mírumilovný a moudrý král“ 

 

Byl vydán Almanach oceněných prací včetně projevu pana profesora Mons. Petra Piťhy. 

 

Zúčastněné školy: 

Biskupské gymnázium, Ostrava 

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka, Bílovec 

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec 

Dívčí katolická střední škola, Praha  

Katolické gymnázium, Třebíč  

Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž  

Křesťanské gymnázium, Praha 10  

Gymnázium PORG, Ostrava  

Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava  

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice 

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

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram  

Základní škola Odry, Pohořská  

Základní škola Dětská, Ostrava - Poruba 

Základní škola a MŠ Bílovec, Komenského  

 

Dárci grantů: MŠMT, MK, BOO, Město Odry, Křesťanské gymnázium Praha,  

Hrad Karlštejn, Grada, nakladatelství Poutník 

 

Náklady  a výnosy literární soutěže:   92 152,- Kč 

 

3. Myšlenkové mapy pro AJ   

 - celostátní soutěž pro střední pedagogické školy 
 

Místo konání: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. AČ, Odry 

Termín konání: jaro 2016 

Hlavní organizátor: Mgr. Lenka Chodurová, vyučující AJ  

Uzávěrka soutěže: 31. 3. 2016 

 

Téma:  

Soutěž o nejlepší myšlenkovou mapu na téma Literární výročí – William Shakespare. Cílem 

soutěže je využít aktivizujících výukových metod a podpořit čtenářskou gramotnost žáků 

v anglickém jazyce. 

 

Kategorie soutěže: 

I. kategorie – žáci 1. a 2. ročníků SŠ – vždy max. jedna dvojice z jedné školy 
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II. kategorie – žáci 3. a 4. ročníků SŠ – vždy max. jedna dvojice z jedné školy 

 

Pravidla soutěže: 

1. forma kniha: s listy formátu max. A2 (420 mm x 594 mm) 

  použitý materiál/prostředky: 

  výkres daného formátu, libovolné prostředky pro kreslení, malování či popis 

  (pastelky, fixy, barvy …), obrázky, výstřižky 

 

2. obsah text myšlenkové mapy bude zpracován v anglickém jazyce, rozsah si určí sami 

soutěžící, jedním z hodnotících kritérií je vedle úrovně AJ také estetické hledisko

  

Zúčastněné školy: střední pedagogické školy z celé ČR 

 Střední pedagogická škola, Boskovice 

 Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice 

 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec 

 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov 

 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov 

 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav 

 Střední pedagogická škola a SZŠ sv. Anežky České, Odry 

 

Ocenění: 

 Kategorie I:  

1. místo Střední pedagogická škola, Boskovice 

2. místo Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice 

3. místo SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, Odry (Bělunková I., Kleslová A., Sokolová N.) 

 Kategorie II:  

1. místo Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec 

2. místo Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov 

              Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov 

3. místo Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov 

 

Hodnotitelé: Mgr. Lenka Chodurová, Mgr. Lenka Ďulíková, Mgr. Michal Jadavan 

Prezentace v tisku a rozhlase: Oderský zpravodaj červen 2016 

Vernisáž se slavnostním programem k soutěži: 26. května 2016 

 

Finanční část: 

škola, knižní dary a drobné upomínkové předměty zástupce Oxford University Press pro 

Moravskoslezský kraj, časopis Gate i Bridge 

 

Náklady  a výnosy soutěže (hrazeno z KPŠ):   2 217,- Kč 

 

 

4. Zahraniční jazykové pobyty a zájezdy 
 (podrobněji popsáno v části k této zprávy) 

 

10.8. – 21.8. 2015  Velká Británie, Londýn, 2 vyučující AJ (Ing. Jiříčková, Mgr. 

Bezděková) 

7.9. – 18.9. 2015 Rakousko, Vídeň, 1 vyučující NJ (Ing. Hostašová) 

14.12. – 18.12. 2015 Rakousko, Linz, 1 vyučující AJ (Mgr. Cindler) 

28.11. - 4.12. 2015 Velká Británie, Hastings, 47 žáků (3 omluveni), 5 vyučujících 

 

- 6 - 



24.10. - 31.10. 2015 výjezd sboru Datio, Estonsko (55 účastníků) 

3.4. –  9.4. 2016 Německo, Syke, v rámci projektu Renovabis 

11.6. – 17.6. 2016 studenti ze Syke v ČR 

 

 

5. Oslavy dvou velkých výročí školy 27. června – 30. června 2016 
 

ALMANACH 

Přípravu výročí provázela celoroční příprava výročního almanachu, tento 

almanach se ohlíží za uplynulými 5 lety a mapuje tak období navazující na 

předchozí školní almanach. Byl vydám v červnu 2016 před oslavami výročí, 

v rozsahu 160 stran, v počtu 500 kusů. 

 

27.6.2016  Zahradní slavnost s program k 25. výročí znovuzaložení školy a 155. výročí 

založení školy 

Program: přivítání hostů z BOO a Města Odry, kněží, řádových sester, bývalých kolegů, 

členů KPŠ a Školské rady  

společná slavnostní večeře formou rautu (sponzorský dar firmy Váhala Hustopeče 

nad Bečvou) 

vystoupení školní kapely 

vystoupení kroužku Improvizace  O.S.L.I., který současně slavil výročí 10 let od 

svého založení 

koncert Beaty Bocek 

noční mše svatá v kostele sv. Bartoloměje 

společný nocleh ve škole 

 

28.6.2016 společná snídaně a rozkrojení slavnostního dortu k jubileu školy 

  příprava školní akademie 

 

29.6.2015 školní akademie v tělocvičně školy 

  vystoupení sboru Datio 

  individuální vystoupení zástupců jednotlivých tříd 

 

30.6.2016 slavnostní rozdání vysvědčení 

  předání školního almanachu připraveného k výročí školy 

  předání zpráv do tisku 

 

6. Aktivity a úspěchy studentů, prezentace studentů na veřejnosti 
 

 

HUDEBNÍ   VÝCHOVA  

Datum vystoupení Akce      

9. - 10.10.2015 Soustředění sboru, domov mládeže 

23.-24.10 2015 Soustředění sboru, domov mládeže (před zájezdem do Estonska) 

24.10. – 31.10.2015 Koncertní zájezd sboru Datio do Estonska na pozvání pana 

velvyslance 

27.10.2015 Koncert v Tallinnu na velvyslanectví 

27.10.2015 Koncert v Tallinnu v kostele sv. Kateřiny 

29.10.2015 Koncert v partnerské škole v Kuressaare 

29.10. 2015 Koncert ve slavnostní síni hradu v Kuressaare 
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11.11. 2015 Koncert v Odrách spojený s natáčením CD 

12.11. 2015 DOD - vystoupení sboru Datio 

22.12. 2015 Vánoční akademie ve škole 

prosinec 2015 Vydání nového CD: Datio - Live 

14.1.2016 Vystoupení v rámci programu DOD 

26.2. -27.2. 2016 Soustředění sboru Datio 

15. – 17. 3. 2016 Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol 

-Vystoupení všech školních hudebních těles  

Naší škole byly v kategorii HV udělené 2 Čestné uznání poroty, 

z toho  

- 1 v kategorii hudební: sboru Datio za nejlepší sborový výkon  

- 1 za sólový zpěv 

26.4. -29.4.2016 Celostátní přehlídka církevních škol SR, v Košicích 

Čestné uznání poroty pro sbor Datio 

23.6.2016 Ocenění starosty města Odry – pro sbor Datio, za reprezentaci 

města Odry na koncertech a soutěžích v celostátním i mezinárodním 

měřítku 

30.5. a  16.6.2016 Datio – slavnostní celoškolní školní mše svatá, mše svaté 

s předáváním maturitních vysvědčení a výučních listů 

5.6.2016 Hudební doprovod mše svaté a koncert na Masarykově náměstí 

v Ostravě při zahájení Dnů víry 

27.6. a 29.6. 2016 Datio – školní akademie, zahradní slavnost 

 

 

 

DRAMATICKÁ  a TANEČNÍ  VÝCHOVA  

Datum vystoupení Aktivita 

2. – 9.10. 2015 Pedagogická Poema – třídní kola 

14.10.2015 Pedagogická Poema – školní kolo 

9. 11 – 12. 11. 2015 Pedagogická poéma, Kroměříž  

celostátní přehlídka pedagogických škol – 48. ročník 

kategorie improvizace- zlatá medaile - Adéla Hrabovská + titul 

Mistr improvizace. 

kategorie čtení – stříbrná medaile - Barbora Sklenovská 

kategorie přednes- stříbrná medaile - Zdeňka Strachotová + titul 

Tovaryš ve svých kategoriích.  

12. 11. 2015 DOD – vystoupení: improvizace 

12. 11. 2015 Festival A proč ne - vystoupení improvizace v Dělnickém domě v 

Odrách Improzápas mezi O. SL. I. (Odry SLušně Improvizují) ze 

SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České a All Impem z Ostravy.  

22. 12. 2015 Vánoční akademie 

14.1.2016 DOD, vystoupení dramatického kroužku a improvizace 

22.1.2016 Taneční vystoupení na školním plese 

únor 2016 Soustředění tanečního kroužku 

5.– 6.3. 2016 Soustředění v rámci dramatické výchovy 

8.3.2016 utkání divadelní improvizace O.Sl.I. (Odry SLušně Improvizují) ze 

SPdgŠ a SZŠ sv. AČ. již potřetí změřil síly s ostravským týmem All 

Imp. Zápas se odehrával v Ostravě U Krokodýlího ocasu. 
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15. – 17. 3. 2016 Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol 

Naší škole byla v kategorii dramatické udělena 4 Čestná uznání 

poroty 

- za Improshow O.SL.I  

- Adéle Hrabovské za recitaci textu – Ivan Wernisch: Dobrá rada  

- za umělecké čtení textu Širan a Mary Masrie 

- za dramatické vystoupení Lifehouse: Everythink/pokušení světa 

15. – 17. 3. 2016 Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol 

Naší škole bylo v kategorii taneční uděleno 1 Čestné uznání poroty 

za taneční vystoupení – B. Jašková: Shubidu 

březen 2016 Boskovice – literární soutěž – próza – 1. místo Adéla Kleslová  

13.4. 2016 Anglická pohádka pro děti ZŠ Komenského v rámci kroužku SVČ 

23.6.2016 Ocenění starosty města Odry – pro Adélu Hrabovskou, za vedení 

kroužku Improvizace a čtyřletou reprezentaci města Odry 

v dramatických, recitačních a literárních soutěžích 

23.6.2016 Ocenění starosty města Odry – pro Barboru Jaškovou, za vedení 

tanečního kroužku a čtyřletou reprezentaci města Odry v tanečních 

a sportovních soutěžích 

27.6.2016 Vystoupení Improvizace na oslavách výročí školy 

Současně oslava výročí 10 let existence improvizace v naší škole 

29.6.2016 Studentská akademie 

  

TĚLESNÁ   VÝCHOVA      

Datum Soutěž, akce 

13.9. – 18.9. 2015 Sportovní kurz, Jánské Koupele –Mokřinky – žáci 3. ročníků 

1. čtvrtletí Plavecký výcvikový kurz, Hranice 

 Okresní finále ve stolním tenise  

4.11.2015 Krajské finále ve stolním tenise – Opava – 5. místo 

10.11. 2015 Basketbalový zápas v Šenově, OA Šenov – SPdgŠ a SZŠ Odry 

10.12.2015 Okresní finále v basketbalu dívek, Příbor – 4. místo 

12.12.2015 Vrchařská koruna Valašska, cyklistický závod – 5. místo 

12.1.2016 Stolní tenis – přátelský zápas se žáky ZŠ Komenského Odry 

17.1. – 22.1. 2016 Lyžařský výcvikový kurz, Malá Morávka 

10.2.2016 Basketbal- přátelský zápas s OA Šenov 

17.2.2016 Stolní tenis – přátelský zápas s žáky  z církevních škol: SPdgŠ a 

SZŠ Odry, AG Kroměříž, Stojanovo gymnázium Velehrad (oml) 

8.6. 2016 Basketbalový zápas se ZŠ Spálov 

  

VÝTVARNÁ   VÝCHOVA  

Datum vystoupení Aktivita 

30.11.2015 Vánoční dílna patchworku 

3.5.2016 Výtvarná dílna – grafika (pro žáky dálkového studia) 

13.5.2016 Výtvarná dílna – malba (pro žáky dálkového studia) 

27.5.2016 Výtvarná dílna – keramika (pro žáky dálkového studia) 

leden -červen 2016 Příprava animovaného snímku do soutěže animovaných 

studentských filmů ANIMAG, 1. ročník – ocenění odborné poroty 

pro žákyně: Klára Tarabová a Nikola Ondroušková (PMP1), 

Štěpánka Foltinová a Adéla Hrabovská (PMP4) 
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červen 2016 Malba v plenéru  

 

VĚDOMOSTNÍ  SOUTĚŽE 

Matematika  

po celý školní rok Matematika hrou – Makovice 

22.3. 2016 Krajská soutěž v grafických disciplínách 

8.4. 2016 Orlovská soutěž v informatice 

 

 

 

ČJ a Literární soutěže  

podzim 2015 Recitační soutěž Pedagogická Poéma – školní kolo 

září – listopad  2015 literární soutěž Mladé Fronty Dnes – Studenti čtou a píší noviny 

září – prosinec 2015 Čtenářské dílny (12 dílen), dle výzvy MŠMT č. 56 

5.-9.10. 2015 Pedagogická poema – třídní kola 

14.10.2015 Pedagogická poema – školní kolo 

14.12. 2015 Olympiáda z ČJ – školní kolo 

15.2. 2016 Okresní kolo olympiády z českého jazyka v Novém Jičíně ve 

Středisku volného času Fokus. 

V rámci druhé kategorie určené pro starší žáky se celkem zúčastnilo 

7 středních škol s celkovým počtem 14 žáků. Za naši školu soutěžily 

dvě žákyně.  Nejlépe se umístila Adéla Hrabovská, žákyně 4. 

ročníku oboru PMP, která získala 6. místo. 

24.2. 2016 Celostátní literární soutěž ve tvorbě poezie a písní pro děti 

Boskovice – V kategorii próza získala žákyně naší školy Adéla 

Kleslová 1. místo v kategorii próza – žákyně 1. ročníku PL  

9.3. 2016 Natáčení recitací pro literární soutěž v TV NOE 

16.3. 2016 Literární soutěž „Perem studenta“ 

15.3.2016 Celostátní literární soutěž „Karel IV. – štít míru a sloup 

pokoje“, kategorie poezie – 3 místo Zdeňka Strachotová 

16.5.2016 Literární soutěž „Perem studenta“ 

Celoročně Vydávání školního časopisu Odropolitan 

 

 

 

AJ, NJ  

a jazykové soutěže 

 

28.11. – 4.12. 2015 Jazykový pobyt 50 žáků ve Velké Britanii, v Hastings 

17.12. 2015 Konverzační soutěž v AJ – školní kolo 

11.2.2016 Okresní kolo konverzace v AJ v Novém Jičíně – 6. místo (Štěpán 

Klos), od třetího místa ho dělilo 0,84 bodu.  

25.2. -26.2. 2016 Soustředění němčinářů – Deutschabend, před výjezdem do 

Německa v rámci projektu Renovabis 

3.4. – 9.4. 2016 Projekt Renovabis v Německu –  výjezd 9 žáků, jazykový pobyt 

ve škole a v rodinách, AJ, NJ 

13.4.2016 Anglické divadlo pro děti ze ZŠ Komenského, Odry, pohádka 

Goldilocks and Three Bears a učební program 

26.5. 2016 Slavnostní vernisáž k soutěži Myšlenková mapa v AJ, divadelní 

představení v AJ inspirované díly W.Shakespearea 

3.6.2016 Pěvecká soutěž English Nightinghal v Ostravě, 

čestné uznání pro žáky třídy PL2, Mužný Martin, Bartoň David 
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26.6. 2016 

 

Slavnostní předávání cen pro celostátní soutěž „Myšlenková mapa 

v AJ“ – 3 ocenění pro naši školu: Adéla Kleslová a Ivana 

Bělunková ze třídy PL1 spolu s Natálii Sokolovou ze třídy PMP1  -  

3. místo v první kategorii 

11.6. – 17.6. 2016 Projekt Renovabis –  pobyt 10 německých studentů ve škole  

červen 2016 Hodiny AJ s rodilou mluvčí Jaclyn Jirak 

září – květen 2016 Anglicky psaná poezie – školní soutěž. Soutěž, která probíhá 

celoročně, nabízí všem možnost vyzkoušet si, jaké jsou jejich 

znalosti a dovednosti. Každý měsíc je vyhlášeno téma a forma 

básně, kterou soutěžící skládají. 

září 2015– duben 2016 Intenzivní kurzy AJ ke STMzk a k mezinárodním zkouškám  

  

Školní srovnávací 

testy,  předehrávky, … 

 

25. – 26.11. 2015 Projektové dny – obhajoby a prezentace ročníkových projektů – 3. 

ročníky 

duben – červen 2016 HV –HHN Předehrávky v rámci předmětu hra na hudební nástroje 

květen – červen 2016 ročníkové ředitelské písemky z maturitních předmětů  

  

Zdravotnická soutěž – 

obor Ošetřovatel 

 

27.4. 2016 Zdravotnická soutěž pro žáky oboru Ošetřovatel 

 

 

 

Ekologické aktivity  

16.5. 2016 Den Země – úklid a třídění odpadků v Odrách 

celoročně Zapojení do programu ekologická škola MRKEV 

 

7. Duchovní obnovy, adaptační a víkendové pobyty   
 

Duchovní obnovy, seznamovací pobyty pro 1. ročníky  -  

2.9. – 4.9. 2015 PMP 1  (TU –Mgr. Tereza Oborná) – fara Spálov 

1.9. – 3.9. 2015 PL 1 (TU – Mgr. Kateřina Hrabálková) – Stará Ves 

3.9. – 4.9. 2015 O1 (TU – Mgr. Jana Harabišová) – Stará Ves 

Vedení: školní kaplan o. Michal Jadavan, Mgr. Ludmila Ondrová, třídní 

učitelé, hosté (další vyučující) 

Místo konání: Fara Spálov, Středisko mládeže Stará Ves 

  

Duchovní obnova – 2. ročníky 

14. – 15.12. 2015 PMP 2 (TU – Mgr. Ludmila Ondrová) 

3.9. – 4.9. 2015 PL2 (Mgr. Lenka Ďulíková) – fara Pohoř 

21.10. – 22.10. 2015 O 2 (TU – Mgr. Martina Volná) – fara Pohoř 

23.11. -24.11. 2015 SČ 2 (TU – Mgr. Jarmila Levová) – fara Pohoř, se SČ 4 

Duchovní obnova – 3. ročníky 

8.10.– 9. 10. 2015 PMP 3 (TU - Mgr. Zuzana Turková) – fara Pohoř 

6.10. – 7. 10. 2015 O 3 (TU –Mgr. Marie Chrástková) – fara Spálov 

Duchovní obnova – 4. ročníky 

23.11. -24.11. 2015 SČ 4  (TU – MUDr. Danuše Šiková) – fara Pohoř 

23.9. – 24.9. 2015 PMP 4 (TU – Mgr. Anna Najsrová) – fara Pohoř 

 

- 11 - 



Duchovní obnova- pedagogický sbor 

25.8.2015 Společná mše sv. pro pedagogy a nepedagogy 

28.8.2015 Duchovní obnova pro pedagogy a nepedagogy na faře v Odrách 

  

Vedení: školní kaplan o. Michal Jadavan, Mgr. Ludmila Ondrová, třídní 

učitelé, hosté (další vyučující) 

Místo konání: Fara Odry 

Duchovní aktivity      

16.9. 2015 Celoškolní pouť – Mariastein  

25. –  26.9. 2015 Setkání spolča, fara Odry, noční adorace 

25.11.2015 Okresní kolo Bible a my, Kopřivnice 

Adventní doba 2015 Roráty ve školní kapli, každé úterý 

Adventní doba 2015 Adventní program 

16.12.- 17.12. 2015 adventní celonoční adorace ve školní kapli 

celoročně Příprava skupinky žákyň ke svátosti biřmování 

březen – duben 2016 Postní duchovní program, strom modliteb, pravidelné modlitby o 

velké přestávce za otce Michala Jadavana a otce biskupa 

30. 1. 2016 Dobrovolná účast žáků a pedagogů na poutní mši svaté na sv. 

Hostýně  sloužené za otce Michala Jadavana a otce biskupa 

21. 2. 2016 Křížová cesta na poutním místě Cvilín za otce Michala Jadavana 

a otce biskupa 

1. 5. 2016 dobrovolná účast pedagogů na Májové pobožnosti  v Petřkovicích 

u Starého Jičína za otce Michala Jadavana a otce biskupa 

 

 

Hostující kněží a celebranti školních mší svatých v době nemoci otce Michala Jadavana 

06. 01. P. Michal Jadavan 

13. 01. P. Lubomír Tkáč, Bílovec 

27. 01. P. Zdenko Vavro, Spálov 

03. 02. Jarní prázdniny 

10. 02. P. Petr Kuník 

17. 02. P. Ladislav Stanečka,  Jeseník 

24. 02. P. Paweł Pruszyński SAC, Fulnek 

02. 03. P. Rudolf Kopecký, Klimkovice 

09. 03. P. Zdenko Vavro, Spálov 

16. 03. Přehlídka – otec generální vikář Mons. Martin David 

23. 03. P. Petr Kuník, Odry 

30. 03. P. Jozef Gruba SAC, Fulnek 

06. 04. P. Pawel Kukioła, Olbramice 

13. 04. P. Zdenko Vavro, Spálov 

20. 04. P. Petr Kuník, Odry 

27. 04. P. Petr Rak, Slatina u Bílovce 

04. 05. P. Pawel Pruszynski, SAC, Fulnek 

11. 05. P. Zdenko Vavro, Spálov 

18. 05. P. Rudolf Kopecký, Klimkovice 

25. 05. P. Petr Kuník, Odry 

01. 06. P. Lumír Tkáč, Bílovec 

08. 06. P. Jiří Doležel, Hranice 

15. 06. P. Josef Gruba, SAC, Fulnek 

22. 06. P. Rudolf Kopecký, Klimkovice 
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Celoškolní mše svaté 

30. 05. –  8: 15 předávání maturitních vysvědčení  P. Zdenko Vavro, Spálov 

- 11:00  předávání maturitních vysvědčení pro dálkové studium  

P. Zdenko Vavro,   Spálov 

14. 06. -  12:00 předávání výučních listů a závěrečných vysvědčení pro učební obor 

P. Zdenko Vavro,   Spálov 

27. 06.  – 22:00 noční mše svatá v rámci oslav 25. a 155. výročí školy 

P. Zdenko Vavro,   Spálov 
 

 

8. Ročníkové projekty a jejich prezentace 
 

 Ve druhém pololetí druhého ročníku a v prvním pololetí třetího ročníku zpracovávají žáci 

tzv. ročníkové projekty, jedná se o skupinovou, dlouhodobou práci většího rozsahu, která má tři 

povinné části – část teoretickou, výzkumnou a praktickou. Praktická část je realizovaná formou 

výstupů v MŠ, ZŠ, sociálních ústavech, domovech ..., a je podložená metodickými listy. 

Výsledky své práce žáci zpracovávali, obhajovali a prezentovali ve svých pracovních týmech 

v rámci projektových dnů, které se konaly 18. – 19. 11. 2015 (formální úprava) a 25. – 26. 11. 

2015 (obhajoby a veřejné prezentace). Na prezentace byli pozváni zástupci  města Odry, hosté 

z MŠ a ZŠ  a rodiče žáků. 

 

 Vybraná témata žákovských ročníkových projektů ve školním roce 2014/15 a a 2015/16 a 

praktická pracoviště (třída PMP3): 

- Žurnalistika – vedoucí práce Mgr. Lenka Ďulíková, SPdgŠ a SZŠ sv. AČ, Odry 

- Zdravý životní styl – vedoucí práce Mgr. Zuzana Turková, MŠ Příbor – Pionýrů  

- Evangelia – vedoucí práce Mgr. Michal Jadavan, ZŠ Komenského, Odry 

- Egyptské pyramidy – vedoucí práce Mgr. Anna Najsrová, MŠ Čtyřlístek Odry 

 

 Žáci v těchto projektech zpracovávali teoretickou, výzkumnou i praktickou část. V rámci 

praktické části navštívili řadu pracovišť: 

Mateřské školy: 

 MŠ Čtyřlístek Odry, MŠ Příbor – Pionýrů  

Základní školy: 

ZŠ Komenského, Odry, děti 4. a 5. tříd  

 

9. Prezentace školy v Odrách a spolupráce s místními organizacemi 
  

Spolupráce se školami v Odrách: 

- spolupráce se ZŠ Komenského, Odry: 

 - odborné praxe žáků v družině 

 - spolupráce v rámci ročníkového projektu „Evangelia“ – připravené hodiny do výuky  

    náboženství, září – říjen 2015 

 - přátelský zápas ve stolním tenise, 12. 1. 2016 

 - anglické divadelní představení pro děti, 13. 4. 2016, pohádka Goldilocks and Three Bears 

- spolupráce v rámci okresní dopravní soutěže, poskytnutí garance u zdravotnické části 

 

- spolupráce se ZŠ Pohořská, Odry: 

 - přátelský zápas ve stolním tenise 14. 1. 2016 

 - anglické divadelní představení pro děti, 13. 4. 2016, pohádka Goldilocks and Three Bears 
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- spolupráce se ZUŠ Odry: 

 - vystoupení žáků naší školy, kteří jsou současně žáky ZUŠ 

 

- spolupráce s MŠ Čtyřlístek Odry: 

 - spolupráce ve formě odborných praxí žáků školy 

 - 12. 10. 2015 – ročníkový projekt Egyptské pyramidy – program pro děti předškolního věku  

                          Dobrodružství pyramid 

 - 3. a 4. 12. 2015 – Sv. Mikuláš. Žáci ze tříd PMP3 a PMP4 se zhostili rolí Mikuláše, čerta a  

                               anděla při nadílkách v MŠ v odpoledních a v dopoledních hodinách  

 - červen 2016 – organizační pomoc při sportovní olympiádě dětí MŠ 

 

Spolupráce s Domovem v Odrách: 

- návštěvy v Domově během roku, přání k Vánocům a Velikonocům 

- návštěvy žáků  

 

Spolupráce s farností Odry: 

- Tříkrálová sbírka 

- doprovázení pacientů na mše svaté v nemocnici každou středu (9 žáků po celý rok) 

 

Spolupráce s Charitou, Městskou nemocnicí 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 

klientům Charity  

- vánoční návštěva nemocnice spojená s přáním a pěveckým vystoupením 

- pomoc při Tříkrálové sbírce 

 

Spolupráce s Městským úřadem Odry: 

- účast starosty a místostarosty na celostátní přehlídce církevních škol – slavnostní projevy na 

zahájení 23. ročníku 

- vystoupení žáků na setkání jubilantů s vedením města dne 21. 3. 2016 

- účast tajemnice města na slavnostním vyřazení absolventů maturitních oborů 25. 5. 2016 

- slavnostní ocenění 2 žáků, sboru Datio a 1 pedagoga 23. 6. 2016 

- účast starosty města a zástupců města Odry na oslavách 155. a 25. výročí školy 

 

Spolupráce s firmou Eurovia Kamenolomy, provozovna Jakubčovice: 

- 14. 1. 2016 školení o první pomoci 

 

10. Zapojení do celostátních dobročinných akcí a nadací: 
 

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

Život dětem. Ve dnech 22. – 23. 9. 2015 a 8. – 9. 12. 2015 se účastnilo vždy 16 žáků školy ze 

druhých a třetích ročníků. V zářijovém termínu bylo vybráno 8 344,- Kč. V prosincovém termínu 

bylo vybráno 5 580,- Kč. Škola obdržela děkovný certifikát. Částka bude použita na pomoc 

dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a 

to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického 

materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. Jarní termín sbírky proběhl ve dnech 

22. – 23. 3. 2016. 

 

 Fond Sidus, o. p. s., zapojení žáků školy do Veřejné sbírky č. S-MHMP/958815/2012. Pro 

tuto sbírku naše škola vybrala 1 450,- Kč.  Výnos ze sbírky je určen na vybavení  dětských 
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zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze – Motole, Dětské kliniky FN 

v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Škola obdržela děkovný certifikát. 

 

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

Finančně podporují indickou holčičku jménem Pooja, celkový příspěvek žáků za školní rok je 

tradičně 5 000,- Kč.  

 

 Vánoční hvězda 

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

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

v Olomouci.  

 

 Tříkrálová sbírka 

 Letos opět ve spolupráci s Českou katolickou charitou vyšli naši žáci coby tříkráloví 

koledníci do ulic města Oder a přilehlých obcí. 

 

 

11. Propagace školy 

 

 Tištěné a elektronické propagační materiály: 

- neustále aktualizované www stránky školy 

- webové stránky školního sboru Datio – stávající  

- webové stránky improvizační skupiny – stávající  

- webové stránky církevní školy na Facebooku 

- aktualizace školských portálů 

- příprava nového letáku pro další školní rok 

- informační texty s fotografií v Atlasech škol v Moravskoslezském kraji 

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

   Vítkov, Dobešov. …) 

- propagační materiál školy jsme poslali všem výchovným poradcům na základní školy 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 

 

  Další propagační aktivity školy: 

11. 11. 2015 koncert sboru Datio v kostele sv. Bartoloměje v Odrách 

12. 11. 2015 

        a 14. 1. 2016 dva Dny otevřených dveří s programem 

25. – 26. 11. 2015 veřejná prezentace ročníkových projektů 

22. 1. 2016 školní reprezentační ples v Odrách v Dělnickém domě 

14. – 18. 3. 2016 Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol 

duben, květen   vydání DVD z 23.ročníku přehlídky 

23. 6. 2016 ocenění 2 úspěšných žáků, sboru Datio a jednoho  pedagoga MěÚ Odry 

27.6. a 29.6.2016 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 

- články v přílohách Vzdělávání: Novojičínský deník, Region, Hranický týden, 5+2 
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  Pravidelné, příležitostné články v tisku: 

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

- v případě větších akcí: Novojičínský deník, Novojičínský region, Hranický týden 

- při příležitosti velkých, mimořádných akcí (koncertní turné sboru Datio do Estonska, 

celostátní přehlídka, celostátní literární soutěž, medailové úspěchy v soutěžích, projekt 

Renovabis, oslavy 25. a 155. výročí školy) také v celostátním tisku: Katolický týdeník, 

Moravskoslezský Den, Mladá fronta dnes, časopis IN 

 

 Informace v dalších médiích: 

- rádio Proglas  

 - sbor Datio v Estonsku a nové CD sboru – rozhovor 27. 11. 2015 

 - informace a pozvánky ke Dni otevřených dveří 10. 11. 2015 a 8. 1. 2016 

 - informace k literární soutěži – prosinec 2015 

 - celostátní přehlídka CŠ, krátký rozhovor 

 - grant Renovabis, studijní pobyt žáků v Německu, krátký rozhovor 

  - informace o výborném hodnocení ČŠI, krátký rozhovor 

 

- televize Noe  

 - podzim 2015 - dokončování dokumentu o projektu Comenius, záznam divadelního  

   představení k tématu projektu Migrace 

 - 23. ročník celostátní přehlídky – záznam: slavnostní večer s předáváním cen k celostátní  

    literární soutěži, odpolední a večerní galaprogramy,  

 - informace o výborném hodnocení ČŠI 

 - souběžně také na webových stránkách těchto médií 

 

-  Kreiszeitung SYKE, BRD – informace o projektu Renovabis 

 

Prezentace školy na základních školách v regionu a na prezenčních výstavách SŠ: 

Mořkov, 9. třídy ZŠ 22. 9. 2015 

Odry, ZŠ Pohořská   1. 10. 2015 

Třinec, Trh vzdělávání 15. 10. 2015 

Kopřivnice, 9. třídy ZŠ 20. 10. 2015 

Nový Jičín, Gemma 21. a 22. 10. 2015 

Hranice, Prezenční výstava SŠ 22. 10. 2015 

Melč, 9. třídy ZŠ   3. 11. 2015 

Zubří, 9. třídy ZŠ   4. 11. 2015 

Opava, Informa   4. a 5. 11. 2015 

Melč, třídní schůzky   5. 11. 2015 

Karviná, Volba povolání   5. 11. 2015 

Odry, ZŠ Komenského   5. 11. 2015 

Frýdek Místek, Trh vzdělávání 10. 11. 2015 

Hodslavice, 9. třídy ZŠ 10. 11. 2015 

Bílovec, 9. třídy ZŠ 11. 11. 2015 

Suchdol n. O., 9. třídy ZŠ 12. 11. 2015 

Frenštát p.R., 9. třídy ZŠ Záhuní 24. 11. 2015 

Hlučín, 9. třídy ZŠ Rovniny 25. 11. 2015 

Ostrava, Učeň, středoškolák   4. a 5. 12. 2015 

Raškovice, 9. třídy ZŠ   5. 1. 2015 

Lichnov, 9. třídy ZŠ   5. 1. 2015 
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Fotodokumentace:  

Sbor Datio 

 
Sbor Datio, zahájení Dnů víry v Ostravě 

 

 
Celostátní přehlídka, sbor Datio  

 

 
Sbor Datio, mezinárodní přehlídka v Košicích 
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Datio – Estonsko, nové CD 

 

 
 

 
 

 
Estonsko, přijetí a koncert sboru Datio na velvyslanectví ČR v Tallinnu 
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Celostátní soutěž „Myšlenková mapa v AJ“ 

 
Celostátní soutěž „Myšlenkové mapy v AJ“ – slavnostní vernisáž ve škole 

 

 
Celostátní soutěž „Myšlenková mapa v AJ“  - jedna z oceněných prací ze SPdgŠ Prachatice (2. místo) 

 

Celostátní literární soutěž „Karel IV.“ 

 
Celostátní přehlídka CŠ, Slavnostní večer v kostele sv. Bartolomějev Odrách k literární soutěži, 

sbory Datio Odry a Broučci Valašské Meziříčí v části  společného vystoupení 
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Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol, 23. ročník 

 

 
Celostátní přehlídka CŠ, folklórní vystoupení, Cyrilometodějské gymnázium a ZŠ, Prostějov 

 

 
Celostátní přehlídka CŠ, schola BIGY Ostrava 

 

 
Celostátní přehlídka CŠ, taneční kroužek SPdgŠ a SZŠ sv.A.Č. Odry 
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Improvizační kroužek 

 
Festival „A proč ne“ – vystoupení školního improvizačního kroužku v Dělnickém domě 

v Odrách 

 

Aktivity v oblasti AJ 

 
Anglická pohádka Goldilocks and Three Bears a učební program pro děti ZŠ v Odrách 

 

 

 
Jazykový pobyt 50 studentů ve Velké Británii 
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Adaptační kurzy, duchovní aktivity 

 

 
Adaptační kurz třídy PMP1 

 

 
Celostátní přehlídka CŠ, Večer chval, koncert v přímém přenosu TV NOE, sbor Cantate, Brno 

 
Beseda s otcem Engelmannem 
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Soutěž filmové animované tvorby Animág 
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Oslavy výročí školy 27. 6. – 29.6. 2016 

 

    dort k jubileu školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vystoupení školní kapely spolu 

s hostem z USA – Jackie Jirak, 

saxofon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vystoupení školního sboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odry, květen – červenec 2016 

Zpracovala:  Ing. Pavla Hostašová 
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                      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 
 

 

 

i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
 

 

Ve školním roce 2015/16 se konala kontrola České školní inspekce.  

Termín konání:   8. – 11. března 2016 

 

Výběr z INSPEKČNÍ ZPRÁVY:    

 

Závěry (str. 10) – úplná citace 

Zásadní klady 

 -  Funkční systém zapojení žáků do sociálních služeb (např. v odděleních léčebny 

dlouhodobě nemocných v místní nemocnici, návštěvy seniorů v Domově Odry, návštěvy 

v domácnostech seniorů a pomoc ve spolupráci s charitou). 

 - Organizace celostátních soutěží (ve školním roce 2015/16 – 23. ročník Celostátní přehlídky 

zájmové umělecké činnosti církevních škol, 3. ročník Celostátní literární soutěže „Karel 

IV. – štít míru a sloup pokoje“, 2. ročník Myšlenkové mapy v anglickém jazyce – soutěže 

pro střední pedagogické školy v ČR, ve školním roce 2013/14 putovní soutěž středních 

pedagogických škol „Pedagogická poema“). 

 - Realizace mezinárodního projektu Comenius – celkem čtyři projekty v letech 2006 až 2015 

a jiné mezinárodní aktivity. 

 - Příprava nadaných žáků k mezinárodním zkouškám Cambridge English a příprava žáků 

oboru předškolní a mimoškolní pedagogika k výuce angličtiny hrou v mateřských školách. 

 - Významným kladem je zajištění bezbariérového přístupu do DM i do SŠ. 

 

Hodnocení vývoje 

 - V období od předchozí inspekční činnosti došlo ke zkvalitnění materiálního vybavení 

školy. 

 - Plánovitě je zlepšován stav budov, v minulém roce byla provedena výměna oken a 

zateplení fasády v budově tělocvičny. 

 - Významné bylo ve sledovaném období zapojování školy do celé řady projektů. 

 - V části sledovaných ukazatelů (viz Závěry – Zásadní klady) dosahuje škola výborné 

úrovně. 

 

Výběr ze zprávy: 

Charakteristika (str. 2)  

- Počty žáků jsou stabilní. 

 

- V souladu s křesťanským zaměřením školy, jež je vyjádřeno v koncepčních materiálech 

školy, jsou žáci vedeni už v průběhu studia k asistenci nemohoucím v nemocnici při 

pravidelných mších, navštěvují nemocné a seniory, připravují pro ně dárky a pořádají pěvecká  

 vystoupení. Nadále je školou organizována celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti 

církevních škol, která výrazně obohacuje kulturní život města Odry. Od předchozí inspekční  
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 činnosti byly výrazně zlepšovány materiální podmínky školy, zejména vybavení odborných 

učeben. Škola k tomu úspěšně využila možnosti, jež nabízely projekty. Kromě projektů 

zaměřených na zlepšení materiálních podmínek byly úspěšně využity i projekty zaměřené na 

rozšíření možností ve vzdělávání a zájmové činnosti (partnerství se zahraničními školami, 

stáže vyučujících, výměnné pobyty žáků). Složení pedagogického sboru umožňuje plnit cíle 

ŠVP. Bohatá zájmová činnost podporuje rozvoj osobnosti a nadání žáků, což platí i pro 

různorodé akce v rámci realizovaných projektů vyhlašovaných státními i místními 

institucemi, do nichž se škola promyšleně zapojuje. Je zařazena do sítě škol se zájmem o 

ekologickou výchovu M.R.K.E.V. 

 

Hodnocení podmínek vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům (str. 3 a 4) 

 

- Zřizovatel a vedení školy pečují o budovu školy i o vnitřní prostory a dále zkvalitňují 

materiální podmínky vzdělávání. Přibyly nové odborné učebny, případně bylo jejich zařízení 

modernizováno. Významně je posíleno vybavení tříd dataprojektory, interaktivními tabulemi 

(dvanáct učeben) a jinými prostředky informačních technologií. 
 

- Moderní přístavba, jež je propojena se starou budovou umožňuje postiženým bezbariérový 

vstup a pohyb. Pro tělesně postižené jsou vytvořeny příznivé podmínky pro vzdělávání. 

Vybavení odborných učeben je kvalitní, průběžně je obnovováno a zlepšováno. 
 

- Pedagogický sbor je stabilní. 
 

- Pedagogové komunikují s žáky přátelským způsobem, projevují vstřícnost a zájem. 
 

- Škola vytvořila účinné preventivní systémy zaměřené na omezení rizikového chování 
 

- Škola hospodařila s provozní dotací a rozvojovými programy poskytnutými ze státního 

rozpočtu, prostředky na projekty spolufinancované z Evropského sociálního fontu, dary 

zřizovatele a dalších fyzických a právnických osob, dotací města Odry a ministerstva kultury 

a vlastními zdroji (ubytování v DM, školné dálkového studia, aj.) 
 

- V roce 2015 škola provedla zateplení části budovy, ve které se nachází tělocvična. 
 

- Ve sledovaném období se škola zapojila do projektů spolufinancovaných z Evropského 

sociálního fondu. Klíčovými aktivitami projektu „Podpora vzdělávání v SŠ sv. A.Č. byl 

zahraniční jazykově-poznávací pobyt pro žáky ve Velké Británii (50), zahraniční jazykové 

kurzy pro učitele ve Velké Británii a Rakousku, čtenářské dílny a stínování pro učitele 

v Rakousku. 
 

- Projekt partnerství škol Comenius, který probíhal v letech 2013 až 20115, umožnil škole 

realizovat výměnné pobyty žáků. V roce 2015 byli žáci školy v Německu (Syke). Návazně 

pro rok 2016 škola získala prostředky na projekt „Jazykový pobyt českých žáků v Německu 

v Syke a pobyt německých žáků v Odrách. V roce 2015 získala škola četné dary kromě výše 

uvedených na činnost školy a sboru Datio, na zájezd do Estonska apod. Finanční zdroje, které 

měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení ŠVP. Škola 

vhodně využila projektů a dalších zdrojů ke zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků školy. 

 

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům (str. 5, 6 a 7) 
 

- Výuka pedagogiky a praktických předmětů oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 

probíhá ve velmi dobře vybavených učebnách. 
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- Výuka naplňuje cíle ŠVP oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. 

- Výuka naplňuje cíle ŠVP pro obor ošetřovatel. 

 

- Škola spolupracuje též s partnery v Odrách, pro jejichž žáky připravuje projektové  hodiny. 

Pro děti z mateřských škol a žáky 1. stupně základních škol připravuje anglická divadelní 

představení a výukové hodiny dle zadání ročníkových prací. 

 

- Škola podporuje sounáležitost s obcí, v níž sídlí. 

- Ve třídách panovala příjemná atmosféra. 

 

- Všechny třídy absolvují adaptační pobyty s programem duchovní obnovy pro první ročníky a 

pro starší žáky organizují dvoudenní pobyty s třídním učitelem a metodikem prevence. 

 

- Péče o duchovní klima též posiluje adventní a postní program směřující k vývoji žáků a 

pravidelná setkávání tříd se školním kaplanem. 

- Žáci častěji využívají osobní setkání nejčastěji s metodikem prevence a školním kaplanem. 

 

- Škola se snaží vytvářet příkladné klima, dobré studijní prostředí s podporou kroužků SVČ pro 

méně nadané i nadané studenty (kroužky anglického jazyka a matematiky zaměřené na 

přípravu k maturitní zkoušce či k mezinárodnímu certifikátu). Život školy je pozitivně 

ovlivňován díky ŠVP zaměřeného na prosazování křesťanských hodnot – jednou v týdnu 

nabízí školní mše, které jsou věnovány konkrétní třídě a hojně navštěvovány. Školní kolektivy 

pravidelně jezdí na školní výlety, absolvují lyžařský, turistický a plavecký kurz. Škola vede 

žáky k zapojení do sociálních aktivit (dobrovolnické návštěvy v nemocnici a domově seniorů 

v Odrách) a dobročinných aktivit. Škola se aktivně věnuje environmentální výchově. Žáci 

vydávají školní časopis Odropolitan. 

 

- Škola důsledným individuálním přístupem a nabídkou mimoškolních a zájmových aktivit řeší 

problém prevence rizikového chování a plní preventivní i naučnou funkci. 

 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům (str. 8) 

 

- Výrazně ji podporují přátelská atmosféra a příznivé vztahy ve škole. 

- Škola dosahuje mimořádných výsledků u státních maturitních zkoušek a také u státních 

závěrečných zkoušek v učebním oboru ošetřovatel (stoprocentní úspěšnost). U státních 

maturitních zkoušek v oboru pedagogické lyceum rovněž byla dosud vždy plná úspěšnost, což 

platí s výjimkou roku 2013 (79 %) i pro obor předškolní a mimoškolní pedagogika, a u oboru 

sociální činnost stoprocentní úspěšnost s výjimkou roku 2012 (95 %). 

 

- Významně se daří snižovat procento neomluvených hodin a výskyt negativních jevů. 

 

Další zjištění (str. 8 a 9) 

- Středisko volného času … evidovalo přes tři stovky účastníků vzdělávání, kteří si mohli  

 vybrat z nabídky osmnácti zájmových útvarů. …Jeho hlavním cílem je motivovat, podporovat 

a vést žáky k rozvoji osobnosti a ke smysluplnému trávení volného času v dobře situovaném, 

čistém a bezpečném prostředí. 

 

- Pedagogové spolu aktivně spolupracují, předávají si poznatky a využívají i formy vzájemných 

hospitací. 
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- Výchovná činnost DM je úzce propojena se zájmovou činností zabezpečovanou školním 

SVČ. Vedení DM pozitivně ovlivňuje klima, které podporuje výchovu a vzdělávání každého 

účastníka. Vlastní prostředí DM, čistota i estetická úprava vnitřních prostor i okolí 

napomáhají pozitivnímu klimatu. 

 

 

Celá Inspekční zpráva ČŠI je doložená v příloze č. 12. 

 

Kontrola BOZP  

 

Termín kontroly:  12. 1. 2016 

Závěr kontroly: kontrolované prostory jsou v pořádku  

 okna ve staré budově tělocvičny a domova mládeže byly v rámci 

rekonstrukce vyměněné a tento problém je odstraněný 

 

přetrvávající problém: okna ve škole, nevyhovující dílna školníka, vlhkost v přízemí školy 

 

Ve školním roce 2015/16 proběhl cvičný poplach: 

- v domově mládeže:   27.1.2016, vyhlášení poplachu v 19:00 hod 

- ve škole:    24.2. 2016, vyhlášení poplachu ve 13:30 hod 

 

- záznamy o průběhu a vyhodnocení cvičných poplachů jsou uložené ve složce BOZP a PO 

- v rámci poplachů nebyly zjištěny zásadní závady,  

- přesun všech osob na místo shromaždiště proběhl do 5 minut, byl spořádaný a rychlý 

- přesun všech žáků, pedagogů i pracovníků THP a jeho kontrola a konfrontace s třídními 

knihami a seznamy zaměstnanců proběhla bez nedostatků  

- drobné nedostatky byly zapsány a projednány s kolegy 

- poplachy byly nahlášeny do integrovaného záchranného systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Odrách červenec 2016                                                                  Zpracovala:  Ing. Hostašová 
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j)  Základní údaje o hospodaření školy 
 

ÚVOD 

 
 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách  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. 2015. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 
 

A) Hlavní činnost 
 

1. Struktura zdrojů 

Hlavním zdrojem příjmů na provoz školy v roce 2015 byla provozní dotace MŠMT poskytnutá 

ve výši  16 092 000,- Kč. Doplňujícím zdrojem byly účelové dotace a rozvojové programy 

MŠMT, příjmy od žáků za ubytování v domově mládeže, které dosáhly 752 100,- Kč, školné 

dálkového studia 323 450,- Kč, příspěvky a dary ve výši 429 089,- Kč, ostatní tržby a výnosy ve 

výši 144 203,- Kč. 

 

 

2. Účelové dotace a rozvojové programy 

 

MŠMT: 

- Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2015   30 000,- Kč 

- Dotace na odborné vzdělávání 108 775,- Kč 

- Rozvojový program Zvýšení mezd pracovníků soukr. a círk. školství 165 484,- Kč 

- Projekt „EU Peníze SŠ, výzva č. 56 OPVK (tzv. „Šablony II.) 940 092,- Kč 

 

Ministerstvo kultury: 

- Dotace na Celostátní přehlídku církevních škol   15 000,- Kč 

 

Město Odry: 

- Dotace na Celostátní přehlídku církevních škol   20 000,- Kč 

 

Dům zahraničních služeb Praha: 

- Projekt Comenius 2013 – 15 (ukončení) 238 616,25 Kč 
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Přijaté investiční dotace na zateplení budovy tělocvičny: 

- Státní fond životního prostředí   51 787,25 Kč 

- Ministerstvo životního prostředí 880 383,25 Kč 

- Město Odry 200 000,- Kč 

 

 

 

3. Dary zřizovatele – Biskupství ostravsko – opavského: 

 

Na provozní potřeby: 

- potřeby ŠPO   30 000,- Kč 

- přehlídka   40 000,- Kč 

- zájezd do Estonska   50 000,- Kč 

 

Na investiční činnost: 

- zateplení budovy tělocvičny 992 191,50 Kč 
 

 

B) Vedlejší činnost 
 

Příjmy z vedlejší činnosti tvořilo nájemné tělocvičny. V roce 2015 činily výnosy z vedlejší 

činnosti 17 100,- Kč, náklady na provozování vedlejší činnosti 8 000,-  Kč, hospodářský 

výsledek ve vedlejší činnosti byl 9 100,- Kč. 
 

 

C) Investiční akce 
 

Proběhlo vyúčtování stavební akce „Stavební úpravy, 5. etapa – energetické úspory SO 03“, při 

níž byla v roce 2014 zateplena budova tělocvičny a starého domova mládeže, zhotovena nová 

fasáda a kompletně vyměněna všechna okna a dveře. Největší část akce proběhla od července do 

prosince 2014. Stavební práce byly dokončeny a staveniště předáno 21. 1. 2015. V roce 2014 

bylo profinancováno pouze 258 880 Kč. Celkové finanční vyúčtování proběhlo až v roce 2015. 

 

Finanční zdroje na tuto investiční akci byly následovné: 

- Biskupství ostravsko – opavské – dary  1 251 071,50 Kč 

- Dotace Města Odry    200 000,- Kč 

- Vlastní zdroje školy        6 050,- Kč 

- Dotace Státního fontu Životního prostředí      51 787,25 Kč 

- Dotace Ministerstva Životního prostředí    880 383,25 Kč 

 

  Celkové investiční náklady 2 389 292,- Kč 

 

 

VYNALOŽENÉ NÁKLADY 
 

1.Provozní náklady 

 

Největší část provozních nákladů tvořily osobní náklady, tj. mzdy a odvody na sociální a 

zdravotní pojištění zaměstnanců. 

Mzdové náklady 11 674 743,- Kč 
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Zákonné sociální pojištění   2 710 918,- Kč 

Zákonné zdravotní pojištění      976 497,- Kč 

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

provozních nákladů činila   3 960 635,- 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 216 241,- Kč 

Výnosy 215 594,- Kč 

 
 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 V roce 2015 naše škola hospodařila se ztrátou –8 083,86 Kč v hlavní činnost a ziskem 9 100,- 

Kč v doplňkové (vedlejší) činnosti. Celkový výsledek hospodaření činil 1 016,14 Kč. 

 

 

 

V Odrách 26. 7. 2016 

 

 

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

 

1. Mezinárodní  jazykový projekt Comenius 

dokončení závěrečných zpráv a vypracování návazných projektů o zařazení 

realizovaného projektu do soutěží kvality  

 

Číslo žádosti:  COM-MP-2013-111  

Název projektu:  Heimat (los) in Europa? Domov (bez domova) v Evropě? 

 

Zúčastněné školy: 

Německo: Gymnasium Syke, La Chartre Straße, 28857 Syke, BRD – koordinátor 

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

Polsko: Zepol Szkol nr. 1, Im Karola Wojtyly – Jana Pavla II., Ul. Matejki 5, 87-300,  

  Brodnica, Polska 

Portugalsko: Escola Secundaria Dr. Laura Ayres, Rua de Forte Novo, 8125-214 Portugal 

Finsko: Munkkiniemen yhteiskoulu Helsinki, Finsko 

Turecko: Serik Anadolu Imam Hatip Lisesi Antalya, Turecko 

Česká republika: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České 

  

Termín realizace projektu: 1. 8. 2013 – 31. 7. 2015 

Koordinátor: Ing. Pavla Hostašová 

 

Vložení výstupů do databáze EST: 17. 8. – 21. 8. 2015  

Podání Závěrečné zprávy pro Partnerství škol: 26. 8. 2015 

Schválení Závěrečné zprávy z hlediska věcného plnění: 4. 9. 2015 

Schválení Závěrečné zprávy:  11. 9. 2015 

 

Přihláška do soutěže o Pečeť kvality Comenius: 27. 8. 2015 

Přihláška projektu o Evropskou jazykovou cenu Label: 23. 3. 2016 

Vyhodnocení: náš projekt nebyl mezi oceněnými projekty 

 

 

2. Operační program OP VK MŠMT „ŠABLONY 2“ – výzva č. 56 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5  

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1337 

Název projektu: Podpora vzdělávání ve SŠ sv. Anežky České 

Termín realizace projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 

Koordinátor: Ing. Pavla Hostašová 

Rozpočet projektu: 981 621,- Kč (maximální možná částka) 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 16. 6. 2015 
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Rozhodnutí č. 1 o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace:   3. 7. 2015 

   (úprava při zaokrouhlení částek) 

Podání závěrečné zprávy projektu: 25. 1. 2016 

 

Klíčové aktivity projektu: 

01.01 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství  

  a čtenářské gramotnosti (1 šablona)   56 756,- Kč 

01.02 Stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodo-  

  vědných a technických předmětů v zahraničí (1 šablona)   42 158,- Kč 

01.03 Zahraniční jazykový kurz pro učitele (3 šablony)   63 519,- Kč 
 

   Celkem 190 557,- Kč 

 

01.04 Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky (5 šablon) 138 430,- Kč 

 

  Celkem  692 150,- Kč 

 

V rámci šablony 01.01 budou v hodinách českého jazyka a literatury podpořeni žáci a bude 

nakoupeno minimálně 135 kusů knih do školní knihovny. 

V rámci šablony 01.02 – podpora 1 vyučující anglického jazyka. 

V rámci šablony 01.03 – podpora  3 vyučující – 2 vyučující Aj a jedna vyučující NJ. 

V rámci šablony 01.04 – podpora 50 žáků. 

 

Pro šablony 01.03 a 01.04 byla podána Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění 

jazykového pobytu pro žáky a učitele SŠ s. Anežky České“ 

Výzva byla vyhlášena dne:  26. 6. 2015 

Nabídky byly vyhodnoceny dne: 10. 7. 2015 

 

Výzva byla rozdělena do 4 částí: 

část 1 čtenářské dílny 

  Bylo realizováno:  12 čtenářských dílen ve dvou ročnících 

  Bylo zakoupeno:  135 knih 

  Termín realizace:  1. 9. – 21. 12. 2015 

  Realizátoři:  Mgr. Monika Badejová 

    Mgr. Lenka Ďulíková 

  Podání závěrečné zprávy k části 1: 21. 12. 2015 

 

část 2 zajištění hospitačního pobytu pro učitele – pro 1 vyučujícího v Linzi 

  Tento pobyt si zajišťoval vyučující sám 

  Název instituce,  

  v níž probíhala hospitace: Business Academy Linz (BHAK/BHAS Linz) 

  Termín realizace:  14. 12. – 18. 12. 2015 

  Účastník:  Mgr. David Cindler 

  Podání závěrečné zprávy k části 2: 21. 12. 2015 

 

část 3 zajištění jazykového pobytu pro učitele – jazykový kurz pro 2 vyučující v Londýně 

  Vybraná firma:  Student agency, k. s. 

  Termín realizace:  9. 8. – 23. 8. 2015 

  Podpis smlouvy:  28. 7. 2015 

  Účastníci:  Mgr. Jana Bezděková, Ing. Irena Jiříčková, 

  Název instituce, 
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  v níž pobíhala výuka: Embassy English London – Greenwich 

  Podání závěrečné zprávy k části 3: 24. 8. 2015 

   

část 3 zajištění jazykového pobytu pro učitele – jazyková kurz pro 1 vyučující ve Vídni 

  Vybraná firma:  Student agency, k. s. 

  Termín realizace:  6. 9. – 19. 9. 2015 

  Podpis smlouvy:  28. 7. 2015 

  Účastník:  Ing. Pavla Hostašová 

  Název instituce,  

  v níž probíhala výuka: ActiLingua Academy Vienna 

  Podání závěrečné zprávy k části 3: 21. 9. 2015 

 

část 4 zajištění jazykového pobytu pro žáky 

  všechny nabídky byly vyloučeny 

  dne 16. 7. 2015 bylo vyhlášeno nové výběrové řízení 

  dne 28. 7. 2015 proběhlo otevírání obálek a vyhodnocení 

  Vybraná firma:  Student agency, k. s. 

  Termín výjezdu žáků do Británie: 28. 11. – 4. 12. 2015 

  Počet žáků ve Velké Británii: 50 

  Počet vyučujících:  5 

  Vyučující:  Mgr. Lenka Ďulíková, Mgr. Lenka Chodurová, 

    Mgr. Ludmila Ondrová, Ing. Jindra Šustková, 

    Marta Vaňurová 

  Název instituce, 

  v níž probíhala výuka: Embassy English – Hastings   

  Podpis smlouvy:  24. 8. 2015 

  Podání závěrečné zprávy k části 4: 15. 7. 2016 

 

 

3. Projekt RENOVABIS – příprava a podání žádosti 

 

Datum podání žádosti: 10. 7. 2015 

 

Náplň projektu: jazykový pobyt dvaceti žáků z oboru Pedagogické lyceum 

v Německu, v partnerské škole z projektu Comenius, ve městě 

Syke u Brém a posléze příjezd deseti německých žáků k nám 

 

Termín realizace projektu: leden – červen 2016 

Evidenční číslo projektu: 413/2015 

Výše dotace: 100 000,- Kč 

Celkový rozpočet: 180 927,- Kč 

Spoluúčast školy: 80 927,- Kč, tj. 44,73 % 

Koordinátor: Ing. Pavla Hostašová 

Vyúčtování projektu: 15. 7. 2016 

 

Návštěva českých žáků v Německu, v Syke: 

  9 žáků, 2 vyučující, 3. 4. – 9. 4. 2016 

  (1 žákyně onemocněla v předvečer odjezdu do Německa) 

 

Návštěva německých žáků v ČR, v Odrách: 

  10 žáků, 2 vyučující, 11. 6. – 17. 6. 2016 
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Zapojení českých žáků v Odrách: 

  23 žáků, 8 vyučujících, žáci v domově mládeže 

 

Partnerská škola: Gymnasium Syke, Chartre Straße, 28857 Syke 

 

Popis projektu: 

V tomto projektu se jednalo o pokračování a prohloubení partnerství mezi školami v Syke a 

v Odrách, toto partnerství bylo navázáno díky úspěšně realizovanému projektu Comenius a díky 

projektu Renovabis bylo dále prohloubeno a doufáme, že bude dále pokračovat.  

 

Program výměnné návštěvy v Syke: 

Čeští žáci byli v Syke ubytovaní v rodinách, se svými spolužáky byli v písemném kontaktu již od 

podzimu, se svými spolužáky pak docházeli do výuky, účastnili se s nimi běžného rozvrhu i 

několika speciálních hodin německého jazyka, které se pro ně připravili samotní němečtí 

spolužáci. Spolu s nimi se také zúčastnili společného programu: exkurze v tiskárně, pěšího 

výletu v okolí Syke spojeného se závěrečným grilováním a poznávacích výletů do Brém a 

Hamburku. Čeští žáci tak byli v přímém a neustálém kontaktu s německým jazykovým 

prostředím. Komunikovali také s rodiči, sourozenci a dalšími rodinnými příslušníky a mohli také 

jedinečným způsobem poznat styl života svých zahraničních přátel.  

 

Čeští vyučující se jako hospitující účastnili hodin německého a anglického jazyka, také hodin 

informatiky a matematiky, což je aprobace jedné z vyučujících. 

 

Program výměnné návštěvy v Odrách: 

Němečtí žáci byli spolu se všemi českými spolužáky v projektovém týdnu ubytovaní v domově 

mládeže naší školy, do naší školy žáci dojíždí z celé Moravy a nebylo proto možné německé 

spolužáky ubytovat v rodinách. Ubytování v domově mládeže však bylo pro německé žáky 

novou zkušeností a bylo velkým jazykovým přínosem nejen pro všechny přímo zúčastněné 

v projektu, ale také pro další naše ubytované žáky. Němečtí hosté se účastnili upravené výuky, 

byl pro ně připravený program v rámci hudební výchovy, dramatické a výtvarné výchovy, do 

kterého byli schopni se dobře zapojit. Součástí návštěvy byly také poznávací výlety s průvodním 

slovem do Olomouce, Fulneka s návštěvou muzea J.A. Komenského, do Ostravy do technického 

muzea, pro naše spolužáky z přímořských nížin jsme také v neděli připravili celodenní výlet do 

Beskyd a doprovázeli jsme je na jejich zpáteční cestě domů a dle jejich přání jsme připravili také 

návštěvu Prahy s prohlídkou Hradu, Židovských muzeí a muzea France Kafky. Výletu do Prahy 

se účastnila také naše bývalá rodilá mluvčí pro anglický jazyk, slečna Jaclyn Jirak z USA, která 

byla na návštěvě naší školy. Jazykový rozměr setkání tak získal na atraktivitě také pro německé 

žáky. 

 

4. Projekt Modernizace odborných učeben v rámci zkvalitnění výuky 

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/3.2.00/01.00171 

Realizace projektu:  2008 – 2009 

Podání monitorovací zprávy č. 5 o zajištění udržitelnosti projektu 

Číslo zprávy:   ZOU/05/00171 

Termín odeslání zprávy: 22.9.2015 

 

5. Koncertní zájezd školního sboru do Estonska 

 

Příprava projektu:  školní roky 2013/14 a 2014/15 

Realizace projektu:  24. 10. – 31. 10. 2015 
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Pozvání:   pana velvyslance ČR v Estonsku, pana Richarda Kadlčáka 

Koordinátor:   Ing. Pavla Hostašová 

Koncerty:   Tallinn – velvyslanectví ČR,  

Tallinn – kostel Peeter Pauli kogudus,  

Ostrov Saaremaa, Kuresaaree – hrad 

Ostrov Saaremaa, Kuresaaree – partnerská škola   

Účastníci projektu:  školní sbor Datio – 30 studentek 

     vyučující školy – 25 pedagogů 

Navštívená místa: Vilnius, Hora křížů, Riga, Tallinn, Saaremaa, Kuresaaree, Lahemaa 

Hrazeno: sponzorský dar JUDr. Adam Rakovský, zřizovatel školy BOO, 

Optimit Semperflex, příspěvek účastníků 

Náklady a výnosy: 419 490,- Kč 

 

Natočení CD po úspěšném koncertním turné: 11. 11. 2015 

 

 

Fotodokumentace projektu Renovabis – jazykový pobyt v BRD: 

Návštěva v Syke: 

 
Exkurze v tiskárně v Syke 

 
Skupina studentů v Syke 
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Výlet do Brém 

 
Modlitba pro naše nemocné v Hamburku,  

pro otce biskupa Mons. F.V. Lobkowicze a školního kaplana P. Michala Jadavana 

 

 
Nádvoří školy v Syke 
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Reciproční návštěva německých studentů v Odrách: 

 
 

 
Společný celodenní výlet do Beskyd 

 

 
Dramatická výchova ve škole v Odrách – společenské hry, hra na obrázku je darem 

německých spolužáků 
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Dílny výtvarné výchovy: Dílna 1: výroba záložky, Dílna 2: výroba šperku 

 

Fotodokumentace projektu OP VK MŠMT „ŠABLONY 2“  -  výzva č. 56,   

Jazykový pobyt pro 50 žáků ve Velké Británii: 

 
Bringhton                                                    

 
Eastbourne                                              
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 Hastings – škola 

 

Zájezd sboru Datio do Estonska 

 
 

 
Na velvyslanectví, sbor Datio a pedagogové s panem velvyslancem 
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Koncert ve slavnostní síni hradu na ostrově Saaremaa, ve městě Kuresaaree 

 

 

 

 

Odry, červenec 2016 

 

 

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

     celoživotního učení 

 

A) Ve školním roce 2015/16 jsme realizovali zkrácenou tříletou dálkovou formu vzdělávání 

v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. První ročník PMPD1 dokončilo 43 žáků, druhé 

ročníky PMPD A2, B2 dokončilo 25 žáků a třetí ročník PMPD3 dokončilo 28 žáků. 

 

B) Ve školním roce 2015/16 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 5 000,- 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/01) 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. 

 

Přihlásily se 2 uchazečky, pro tento nízký zájem se kurz nekonal. 

 

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 činnost (kód 75-41-M/01) 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). 

 

Nepřihlásila se žádný uchazeč a v důsledku toho se kurz nekonal. 

 

Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je Osvědčení. 

Dokladem o úspěšném vykonání jednotlivé zkoušky je Osvědčení o jednotlivé zkoušce 

maturitní zkoušky. 

 

C)  Ve školním roce 2015/16 jsme také poprvé nabídli ke studiu: 

 

1. Akreditovaný kvalifikační kurz Ošetřovatel 

 Místo konání kurzu: Odry 
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 Celková délka kurzu: 712 hodin, 1 školní rok 

 Teoretická výuka: 408 hodin, dopolední výuka, 2 dny v týdnu ve škole 

 Praxe: 304 hodin, dopolední výuka, v Městské nemocnici v Odrách,  

   1 den v týdnu 

 Ukončení kurzu: praktická a teoretická závěrečná zkouška 

 Cena kurzu: 20 000 Kč 

 

Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání pod odborným dohledem. 

 

2. Akreditovaný vzdělávací program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

 Místo konání kurzu: Odry 

 Celková délka kurzu: 162 hodin, 5 – 6 měsíců 

 Teoretická výuka: 122 hodin, odpolední výuka, 2 dny v týdnu ve škole 

 Praxe: 40 hodin, dopolední výuka v MŠ Čtyřlístek Odry 

 Doklad: Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu 

 Cena kurzu: 7 000,- Kč 

 Cena zkoušky: 4 500,- Kč (u akreditovaného pracoviště Montessori Olomouc) 

 

Dokladem o úspěšném vykonání zkoušky je Osvědčení o získání profesní kvalifikace Chůva 

pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M“. Toto osvědčení umožňuje získání 

vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“. 

 

3. Akreditovaný vzdělávací program Chůva pro dětské koutky 

 Místo konání kurzu: Odry 

 Celková délka kurzu: 65 hodin, 2 měsíce 

 Teoretická výuka: 50 hodin, odpolední výuka, 2 dny v týdnu ve škole 

 Praxe: 15 hodin, dopolední výuka v MŠ Čtyřlístek Odry 

 Doklad: Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu 

 Cena kurzu: 3 500,- Kč 

 Cena zkoušky: v jednání (u akreditovaného pracoviště Montessori Olomouc) 

 

Do těchto akreditovaných projektů se však doposud nikdo nepřihlásil. 

  

 

V Odrách dne 20. 9. 2016                                                              

 

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

 

 

Pokračování v přípravě záměru zřízení církevní mateřské školy    

Jednání se zástupci BOO a projektantem z projekční kanceláře MR Designe:  

- průběžně po celý školní rok příprava PD 

- jednání k přípravě projektové dokumentace MŠ:  11.6.2015, 7.7.2015, 2.9.2015, 30.9. 2015, 

7.10.2015, 13.11.2015, 7.1.2016, 28.1.2016, 23.2.2016, 16.3.2016, 26.4.2016, 7.7.2016, 

11.7.2016, 22.8.2016 

- podání žádosti o územní rozhodnutí:   květen 2016 

- dokončení PD a podání žádosti o stavební povolení: 31.7. 2016 

 

Jednání v rámci MAPu (Místních akčních plánů):  

- individuální jednání se zástupci města a regionální agentury pro sociální začleňování na 

podzim 2015,  

- oficiální jednání 15.2. 2016, 27.3.2016, 27.4. 2016, 5.5. 2016, 18.5. 2016 

- zařazení projektu církevní MŠ do MAP a strategického plánu města Odry a programu IROP 

– OP VVV 

 

Příprava rekonstrukce podkroví školní budovy,  zateplení a výměny oken školní budovy 

Jednání v rámci KAPu (Krajských akčních plánů):  

- podzim 2015 – vyplnění rozsáhlého dotazníků pro rozvoj školy a možnost čerpání finančních 

zdrojů z programů EU, příprava návrhu 9 projektů 

- 1.2.2016 – jmenování členem pracovní skupiny KAP 

- 11.3.2016 – jednání v Ostravě 

-  

- Jednání 8.6.2016 Ostrava – Projednání doporučení pracovních týmů pro PS Vzdělávání a 

odsouhlasení dokumentu KAP „Prioritizace potřeb“ a jeho přílohy „Rámec pro podporu 

infrastruktury a investic v kraji“ (realizační tým KAP MSK) 

- po jednání a hlasování zařazení projektu:  

„Rekonstrukce půdy školy a vznik nových odborných učeben pro stávající a také pro 

nové obory školy“, odhad nákladů 26 mil Kč - IROP 

 

Příprava projektů pro rozvoj ICT ve škole 

- Jednání 12. a 13.5. 2016 Staré Těchanovice  

- po jednání zařazení 3 projektů rozvoje ICT a konektivity ve škole do OP VVV: 

1) „Nová počítačová učebna, 15 PC včetně SW a licencí, interaktivní tabule včetně 

příslušenství, instalace, nábytek“   

Předpokládaná realizace ve dvou fázích v roce 2017.  

odhad nákladů 400 000,- Kč 
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2) „Rozšíření wifi sítě ve škole a v domově mládeže, hardwarový i softwarový firewall - 

na zabezpečení internetu, softwarové programy (blokování webových stránek, časové 

omezení přístupu k internetu)“  

Předpokládaná průběžná realizace v roce 2017 

Odhad nákladů 100 000,- Kč 

 

3) „Obnova stávajících PC v učebně ICT a v dalších učebnách školy. Nákup serverů, 

nastavení serverů. Nový firewall, včetně nastavení. Nákup licencí. Postupná obnova 

interaktivních tabulí a dataprojektorů. Včetně nového nábytku.“ 

Předpokládaná realizace v roce 2017, odhad nákladů 600 000,- Kč 
 

 

 

 

 

Odry, červenec 2016                             Zpracovala:  Ing. Pavla Hostašová 
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n)  Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
       
 
 Škola spolupracovala ve školním roce 2015/16 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 2015/16 byly svolány dvě pracovní schůzky Rady rodičů KPŠ –             

20. listopadu 2015 a 15. dubna 2016. Na    jednání   byli   kromě  řádných  členů Rady rodičů 

přítomní  také rodiče žáků z jednotlivých tříd, třídní učitelé, zástupci domova mládeže. 

 

 Klub přátel školy přispíval ve školním roce 2015/16 na tyto aktivity žáků: 

-  lyžařský výcvik  

-  sportovní kurz 

-  kurz tance a společenského chování 

- adaptační pobyty 

- studentské diáře 

- ročníkové projekty 

- doprava žáků na exkurze a zájezdy 

- pomůcky do výtvarné  výchovy 

- příspěvek na projekt Renovabis  

-  příspěvek na volnočasové aktivity a odměny domova mládeže 

-  soutěže a odměny pro žáky školy 

-  doprava a náklady na galerijní animace 

- růže absolventům školy při vydávání závěrečných vysvědčení 

 

 

V Odrách 1. září 2016 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Marie Matějová 
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P Ř Í L O H Y 
 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh: 
 

1) Pozvánka k přijímacímu řízení – denní studium 

 

2) Rozhodnutí o přijetí ke studiu – denní studium 

 

3) Pozvánka k přijímacímu řízení – dálkové studium 

 

4) Rozhodnutí o přijetí ke studiu – dálkové studium 

 

5) Přihlašovací list – dálkové studium 

 

6) Výsledky vzdělávání za I. pololetí šk. roku 2015/16 

 

7) Výsledky vzdělávání za II. pololetí šk. roku 2015/16 

 

8) Přehled o úspěšnosti u maturitních a závěrečných zkoušek od roku 2011 

 

9) Vyhodnocení ředitelských písemek 

 

10) Vyhodnocení předehrávek 

 

11) Zpráva ČŠI 

 

12) Fotodokumentace a výběr zpráv z tisku o prezentaci školy na veřejnosti 

 

13) Souhrnná zpráva z maturitního tréninku 

 

 

 

 

 

 


