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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 2016/17 ve SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České 

dosahuje těchto stupňů vzdělání: 

 - střední vzdělání 

 - střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 

Zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské 

 

Statutární orgán: Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy  

 

Datum zařazení do školského rejstříku  MŠMT (poslední změny): 

  

 29. 11. 2016, č. j. MŠMT-28308/2016-6  

 

Adresa pro dálkový přístup: 

 Tel.:  042 556 730 129  

 Fax:  042 556 719 443 

 e-mail: info@cssodry.cz  

 http: www.cssodry.cz 

 ID datové schránky: bdsmb8x  
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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  14. 8. 2017 

 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy 
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b)  Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2016/17 
 

 

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 2016/17 se vyučoval ve třídách PMPA1, PMPB1, 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 2016/17 se vyučoval ve třídách PMPD1, PMPD2, PMPDA3 a 

PMPDB3. 

 

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 2016/17 se vyučoval ve třídách PL1, PL2 a 

PL3. 

 

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 2016/17 se vyučoval ve třídách SČ1 a SČ3.  
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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 2016/17 se vyučoval ve třídách O2 a O3. 

 

 

Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách PL1 a SČ1 byly třídy spojené s třídami PMP1 a 

vznikla třída PMP1A+PL1 s jednou třídní učitelkou a třída PMP1B+SČ1 s jednou třídní 

učitelkou. Dále byly některé třídy spojené pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. 

 

 

 

V Odrách dne 14. 8. 2017 

 

 

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

 Vzdělání odb. praxe k 31. 8. 2017  

  roky/dny 

 

Interní učitelé 

Mgr. Badejová Monika VŠ   8/305  

Mgr. Bezděková Jana VŠ 19/212 

Mgr. Červenková Ludmila VŠ 17/0 od 23.1. třídní učitelka PL3 

MgA. Bc. Drapa Edgar VŠ   3/171  

Mgr. Ďulíková Lenka VŠ   8/126 do 22.1. třídní učitelka PL3 

Mgr. Harabišová Jana VŠ 17/343 třídní učitelka O2 

Ing. Hostašová Pavla VŠ 28/203 ředitelka školy 

Mgr. Hrabálková Kateřina VŠ   3/60 třídní učitelka PL2 

Mgr. Chodurová Lenka VŠ 28/0  

Mgr. Chrástková Marie VŠ 12/167 do 31.1.  

   do 31.1. metodik prevence 
Mgr. Jakubíková Simona VŠ 17/0 třídní učitelka PMPD1 

   třídní učitelka PMPD2 

Mgr. Janoušková Petra VŠ   9/317 od 23.1. 

Mgr. Jestřebská Alena VŠ 34/27 

Bc. Jurčíková Anna VŠ bakalářská   2/0 

Mgr. Král Tomáš VŠ 20/136 výchovný poradce 

Mgr. Levová Jarmila VŠ 37/155 třídní učitelka SČ3 

Mgr. Maleňáková Anna, Ph.D. VŠ   8/304 třídní učitelka PL1+PMPA1 

Mgr. Nevřivová Zuzana VŠ 16/41 

Mgr. Oborná Tereza VŠ   1/343 třídní učitelka PMP2 

Mgr. Ondrová Ludmila VŠ 32/229 třídní učitelka PMP3 
   třídní učitelka PMPDA3  

   třídní učitelka PMPDB3 

MUDr. Šiková Danuše VŠ 32/132 třídní učitelka PMPB1+SČ1 

   od 1. 2. metodik prevence 

Ing. Šustková Jindra VŠ 30/144 zástupkyně ředitelky 

Mgr. Váhalová Zuzana VŠ   7/363 třídní učitelka PMP4 

Mgr. Volná Martina VŠ 13/163 třídní učitelka O3 

Mgr. Vozáriková Jana VŠ 11/336 

 

Externí  učitelé 

Mgr. Matějová Marie VŠ 

Mgr. Mazáčová Jarmila VŠ    

Zajíček Josef SŠ s mat.  
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Středisko volného času 

Mgr. Badejová Monika časopis Odropolitan – od 23. 1. 

Mgr. Bezděková Jana korepetice sboru Datio 

 příprava k maturitě AJ 

Mgr. Cindler David školní kapela  

Mgr. Červenková Ludmila pomocný sbormistr Datia 

Mgr. Ďulíková Lenka angličtina 1. ročníky – do 22. 1. 

 angličtina 4. ročníky – do 22. 1. 

 časopis Odropolitan – do 22. 1. 

Mgr. Harabišová Jana matematika 3. ročníky 

 příprava na přijímací zkoušku z matematiky 

Mgr. Hrabálková Kateřina matematika 1. ročníky 

 matematika 2. ročníky 

Hrabovská Adéla improvizace – od 1. 2. 

Mgr. Chodurová Lenka angličtina hrou 

Mgr. Chrástková Marie cesta do hlubin studentovy duše – do 31. 1. 

Mgr. Janoušková Petra angličtina 1. ročníky – od 23. 1. 

 angličtina 4. ročníky – od 23. 1.  

 angličtina pro mezinárodní zkoušky PET – od 23. 1. 

Mgr. Jestřebská Alena pomocný sbormistr Datia 

Ing. Jiříčková Irena angličtina pro mezinárodní zkoušky PET do 22. 1. 

Bc. Jurčíková Anna improvizace – 31. 1. 

 dramatická výchova PMP2 

Mgr. Maleňáková Anna, Ph.D. schola 

Mgr. Ondrová Ludmila vedoucí střediska volného času 

Mgr. Pavelková Kateřina tanec 

 pohybové hry 

Mgr. Váhalová Zuzana příprava na VŠ 

Mgr. Vozáriková Jana příprava k maturitě DV 

 divadlo 

 dramatická výchova PMP2 

Zajíček Josef sbormistr Datia 

 

 

Vychovatelé 

Hanáčková Anna SŠ s mat.   3/288 do 31.3.  

Hrabovská Adéla SŠ s mat.   1/336 od 1.4. 

Hrabovská Josefa SŠ s mat. 17/178 

Kučerová Ludmila, DiS. VOŠ 11/0 

Vaňáková Marie SŠ s mat.   8/315 

Vaňurová Marta SŠ s mat. 16/158 vedoucí vychovatelka 

 

 

THP 

Hrabovská Oldřiška SŠ s mat.   

Mgr. Matějová Marie VŠ   

 

Ostatní 

Bartoníková Bedřiška výdej stravy  

Ing. Bujnochová Ludmila vrátná   

 

- 2 - 



Jakubíková Marie uklízečka 

Karas Jiří řidič (dovoz stravy do 31. 12.) 

Klézl Josef školník 

Matulová Libuše 

Bc. Rejko Pavel správce ICT 

Skřehotová Jarmila vrátná 

Šenkeříková Anna vrátná 

Uhlířová Pavlína uklízečka 

Urbanová Jolanda uklízečka 

Zavadilová Vlasta výdej stravy  

 

 

V Odrách dne  14. 8. 2017 

 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 
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d) Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2016/17 
 

        Ke studiu čtyřletých maturitních oborů Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní 

pedagogika, Sociální činnost, Zdravotnický asistent byli uchazeči do Střední pedagogické 

školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České přijímáni na základě těchto kritérií: 

Jednotná přijímací zkouška z JČ a M (2 termíny, při účasti žáka v obou termínech se 

započítával lepší výsledek), hodnocení ze základní školy, soutěže, mimoškolní aktivity a 

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 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: hodnocení ze 

základní školy (mimoškolní aktivity), prospěch ze základní školy, hodnocení chování a vyjádření 

lékaře o způsobilosti studovat tento zdravotnický obor. 

 

Vzory dokumentů pro denní studium: 

Oznámení o nekonání přijímací zkoušky (Příloha č. 1) 

Pozvánka k přijímací zkoušce (Příloha č. 2) 

Rozhodnutí o přijetí (Příloha č. 3) 

 

 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  a zdatnosti z mluvních dovedností, hudební výchovy, tělesné výchovy a výtvarné 

výchovy. 

 

Vzory dokumentů pro dálkové studium: 

Pozvánka k přijímací zkoušce (Příloha č. 4) 

Rozhodnutí o přijetí (Příloha č. 5) 

Přihlašovací list (Příloha č. 6) 

 

Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 31. 5. 2017 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 24 

 

24 2 20 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – denní  

 

PMP 75-31-M/01 71 49 0 44 

Předškolní a mimoškolní 

Pedagogika – dálkové  

 

PMPD 75-31-M/01 ve výkazu neuvedeno 
 

- 1 - 



Sociální činnost 

 

SČ 75-41-M/01 11 

 

11 0 5 

 

Zdravotnický asistent ZA 53-41-M/01 19 18 0 10 

 

Ošetřovatelství 

 

O 53-41-H/01 11 

 

11 1 3 

 

Celkem   136 

 

113 3 82 
 

 

Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 20. 9. 2017: 

Název oboru 
Zkratka 

oboru       Kód oboru 
Počet přijatých 

(včetně opakování, přestupů, 

změny oboru) 

Z toho 

chlapci 

 

Pedagogické lyceum   PL 78-42-M/03 

 

20 2 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – denní  

 

PMP 75-31-M/01 

 

44 0 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – dálkové  

 

PMPD 75-31-M/01 23  0 

Sociální činnost 

 

SČ 75-41-M/01 

 

11 0 

 

Zdravotnický asistent ZA 53-41-M/01 10 0 

 

Ošetřovatel 

 

O 53-41-H/01 

 

8 0 

 

Celkem   

 

93 + 23 = 116 2 
 

 

 

 

 

V Odrách dne 20. 9. 2017 

 

 

 

Zpracovala:  Ing. Jindra Šustková 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2016/17 
 
 

1. Výsledky vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání  

 

Ročník Počet žáků 
 Prospělo 

 s vyznam. 
  Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

Počet žáků 

 s opr. zk. 

I. + dálk 55 + 18 5 + 12 44 + 5 6 + 0 0 + 1 3 + 1 

II. + dálk 52 + 21 4 + 15 43 + 6 5 + 0 2 + 0 3 + 0 

III. + dálk 57 + 36 5 + 28 52 + 8 0 + 0 0 + 0 3 + 0 

IV. 29 2 27 0 0 8 

 

Celkem 
193 + 75 16 + 55 166 + 19 11 + 0 2 + 1 9 + 1 

268 71 185 11 3 10 

 

 Přehledné uspořádání výsledků vzdělávání žáků za jednotlivá čtvrtletí školního roku 

2016/17 jsou přílohou č. 7 (I. pololetí) a č. 8 (II. pololetí) této výroční zprávy. 

 

2. Výsledky závěrečných zkoušek 

 

 Ve tříletém zdravotnickém oboru studovalo 15 žáků. 15  žáků ukončilo třetí ročník, 15 žáků 

bylo připuštěno k vykonání závěrečné zkoušky písemné, praktické a ústní.  

 

Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

 

15 10 5 0 

 

 

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

 

 V maturitní třídě PMP4 (75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika/29 žáků) a 

třídách PMPDA3 a PMPDB3 (75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika/36 žáků) 

studovalo celkem 29 žáků denního studia a 36 žáků dálkového studia. 29 žáků ukončilo čtvrtý 

ročník, 36 žáků ukončilo třetí ročník dálkového studia. 

 

V termínu 1. – 11. září 2017 přistoupí k opravnému termínu MZk 7 žáků z PMP4. K 11. 9. 2017 

uspělo 5 žáků, neuspěla 1 žákyně, nepřistoupila 1 žákyně. Mohou přistoupit k 2. opravě v jarním 

termínu 2018. 
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Počet žáků 

(k 31. 8. 2017) 

Prospělo  s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Opravný 

termín 

 ústní 1. – 12. 9.  

Řádný 

termín 

1. -12.  9. 

 

29 + 36 2 + 23 20 + 13 7 + 0 

 

7 + 0 0 

 

PMP – 29 2 22 7 

 

7 0 

 

PMPD – 36  23 13 0 

 

0 0 

 

Přílohou č. 9 je přehled o úspěšnosti u maturitních a závěrečných zkoušek od roku 2011 

(zpracovala Ing. Jindra Šustková) 

 

4. CERTIS  

 

 Do 1. prosince 2016 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. Jednotná přijímací zkouška 2017 

 

 Přihlášení uchazeči do maturitních oborů byli testováni z předmětů český jazyk a 

matematika. Jednotná přijímací zkouška probíhala v termínech 12. 4. a 19. 4. 2017, technicky 

připravoval IS Certis – CERMAT. 

 

6. 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. 10. 

 

7. 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. 11 

 

 

 

V Odrách dne 21. 9. 2017 

 

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

 Ve školním roce 2016/17 naše škola zorganizovala v prvním týdnu měsíce září pro první 

ročníky adaptační pobyty ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Při přípravě aktivit jsme úzce 

spolupracovali se školním kaplanem a s animátory centra pro mládež. 

 

 15. 9. 2016 při příležitosti Dne církevních škol byla uspořádána přednáška Lenky a 

Martina Mackových na téma „Cesta za láskou“. 

 

 Na konci září proběhlo dotazníkové šeření pro všechny žáky školy na téma „Život 

v kolektivu“. 

 

 Dne 20. 6. 2017 proběhlo dotazníkové šetření na téma „Mládež, volný čas a rizika 

návykových látek“. 

  

 Po celý rok probíhaly malé osobní intervenční pohovory. Ve škole a v domově mládeže se 

letos také řešilo několik drobných ztrát, objevily se problémy se šikanou. Po celý školní rok byla 

žáky školy využívaná „Schránka důvěry“. 

     
Počet žáků školy k 30. 9. 2016 283 

Počet tříd ve škole 13 

Školní metodik prevence 
Mgr. Marie Chrástková (do 31. 1. 2017) 

MUDr. Danuše Šiková (od 1. 2. 2017) 

Školní psycholog? NE 

Úvazek --- 

Je metodik prevence zároveň výchovným poradcem? NE 

Finanční ohodnocení ANO 

Kabinet ANO, s kolegy pedagogy 

Specializační studium pro ŠMP ANO 

Školské poradenské pracoviště  ANO 

Školský preventivní  tým?  
metodik prevence,  výchovný  poradce, 

vedoucí domova mládeže, školní kaplan 

 Žádala škola o finanční prostředky formou grantů? NE 
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Specializované programy uplatněné směrem k výchovně problémovým  

a sociálně handicapovaným jedincům 
 

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

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

nepracuje specializovaný rómský asistent. 
 

Formy spolupráce s rodiči 
 

Počet akcí pro rodiče  7 

 Pracuje při škole  žákovská samospráva?   NE 

 
 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém školním roce 
 

snížená 

známka 

z chování 

neomluvené 

hodiny 

omluvené 

hodiny 
alkohol ostatní drogy 

agresivní 

formy chování 

vč. šikany 

krádeže 

d
v
o
jk

a 
  
 

tr
o
jk

a 

p
o
če

t 

h
o
d
in

 

ce
lk

em
  

p
o
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žá

k
ů
 

p
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če

t 
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ce
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em
 

p
o
če

t 
žá

k
ů
 

p
o
če

t 
žá

k
ů
 

p
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če

t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o
če

t 
žá

k
ů
 

p
o
če

t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o
če

t 
žá

k
ů
 

p
o
če

t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o
če

t 
žá

k
ů
 

p
o
če

t 

p
ří

p
ad

ů
 

2 3 5 3 14905 268 0 0 1 1 0 0 1 1 

 
 

Agresivní formy chování vč. šikany 

(jedná se o podrobnější data z tabulky 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém školním roce) 

 

1. Šikana 

Počet zjištěných případů:                   0 

Počet řešených agresorů:                    0 

2. Jiné agresivní formy chování 

Počet řešených případů:                     0 

 

 

 

 

Vypracovala: MUDr. Danuše Šiková 

 

Datum: 30. června 2017       
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g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Ve školním roce 2016/17 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:  

 Bc. Anna Jurčíková 

 

Studium pedagogiky pro kvalifikaci učitele střední školy: 

 Mgr. Martina Volná 

 

Studium pro vychovatele: 

 Marie Vaňáková 

 

Absolvovaná školení a vzdělávací akce ve školním roce 2016/17: 

 - Inovace ve výtvarné výchově 

 - Inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání 

 - Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství 

 - Konzultační seminář pro management škol 

 - Textilní a prostorová tvorba 

 - Klima školy a možnosti jeho ovlivňování 

 - Supervize pro pedagogické pracovníky 

  

 Na všechna tato školení vyučujících byla ve šk. roce 2016/17 vynaložena částka 

27.240,- Kč. 

 

 

 

V Odrách dne 31. 8. 2017 

 

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

1. Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti     

 24. ročník: 21. března – 23. března 2017 (organizace 20. 3 – 24. 3. 2017) 

 

Časový harmonogram:  

pondělí 20. 3.   večer příjezd prvních souborů 

 

úterý 21. 3.  od 9:00 hod vystoupení dětí základních škol 

 dopoledne výtvarné dílny pro děti 

 13:30 hod hodnotící seminář poroty 

  

středa 22. 3.  od 8:00 hod vystoupení studentů středních škol a 2 semináře poroty 

 8:30 hod Mental Cafe – hostující kavárna mentálně postižených 

 17:30 hod hudební dílna pod vedením Josefa Zajíčka 

  dramatická dílna pod vedením Mgr. Jany Vozárikové 

 

 20 – 21 hod Večer chval 

  přímý přenos TV Noe 

  vystupující: 

  schola BIGY Brno, Barvičova 

   

 21:30 hod adorace ve školní kapli 

 

čtvrtek 23. 3.  od 8:00 hod dopolední vystoupení žáků středních škol a seminář  poroty 

 15:00 hod slavnostní mše svatá 

  celebruje Mons. Martin David, generální vikář  

hudební doprovod: žáci církevních škol pod vedením J. 

Zajíčka a V. Veselého 

 17:00 hod odpolední galaprogram  

 19:00 hod večerní galaprogram 

 21:30 hod noční galaprogram 

 

pátek 24. 3.   odjezd účastníků  

 

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

Základní škola sv. Zdislavy, Kopřivnice 

 

Arcibiskupství olomoucké 

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, Prostějov 

Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž 

Stojanovo gymnázium, Velehrad 

Základní škola Salvátor, Valašské Meziříčí 

Církevní ZŠ, Veselí nad Moravou 

Katolická ZŠ, Uherský Brod 

Církevní ZŠ, Kroměříž 

a 

Církevní gymnázium Německého řádu, Olomouc 

 

Arcibiskupství pražské 

Křesťanské gymnázium, Praha 10 

Základní škola sv. Voršily, Praha 

 

Biskupství brněnské 

Biskupské gymnázium Brno a MŠ, Brno, Barvičova 

Katolické gymnázium, Třebíč 

Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Brno – Lerchova 

 

Biskupství českobudějovické 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice 

 

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: 

Přihlášené školy: 

Základní školy 8  počet vystoupení  28 

Katolická základní škola v Uherském Brodě 

Základní škola sv. Voršily, Praha 

Církevní základní škola v Kroměříži 

Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou 

Církevní základní škola sv. Ludmily, Hradec nad Moravicí 

Základní škola sv. Zdislavy, Kopřivnice 

Základní škola Salvátor, Valašské Meziříčí 

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, Prostějov (nižší stupeň víceletého gymnázia) 

 

Střední školy 12 (2 omluveny) počet vystoupení 60 

Katolické gymnázium, Třebíč 

Biskupské gymnázium Brno a Mateřská škola, Barvičova 

Biskupské gymnázium v Ostravě 

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, Prostějov 

Církevní střední zdravotnická škola, Brno, Grohova 

Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž 

 

- 2 - 



Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Brno, Lerchova 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice 

Církevní gymnázium Německého řádu, Olomouc 

Stojanovo gymnázium, Velehrad 

Křesťanské gymnázium, Praha 10, Hostivař 

Gymnázium suverénního řádu maltézských rytířů Skuteč 

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

a 

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

 

Přehledné údaje: 

- počet účastníků přehlídky: 20 škol a cca 600 účastníků 

- počet vystoupení: celkem 88, z toho 28 ZŠ a 60 SŠ 

- televize Noe – natáčela dokument 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   8 SŠ 29 

v kategorii dramatické ZŠ   1 SŠ 12 

recitace ZŠ 14 SŠ 15 

tanec, folklórní tanec ZŠ   5 SŠ   4 

 

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 

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 27 čestných uznání: 

 Hudební 8 (z toho 2 vystoupení naší školy,  

  1 pro sbor Datio, 1 flétnovému souboru Píšťalky) 

 Taneční  4 (z toho 2 vystoupení tanečního kroužku naší školy) 

 Dramatické 3 (z toho 2 za vystoupení naší školy, za Improshow O.SL.I a divadelní 

      dramatizaci) 

 Recitační 12 

 

Doprovodné programy: 

 - Večer chval 

 - kavárna Mental café 

 - výtvarné dílny pro děti ZŠ 

 - hudební a dramatické dílny pro žáky SŠ 

 

Sponzoři přehlídky: 

MŠMT ČR, Ministerstvo kultury ČR, Město Odry, Krajský úřad MSK Ostrava 
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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 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:  482 000,- Kč 

 

Ocenění naší školy: 

Na Celostátní přehlídce církevních škol v zájmové umělecké činnost získala naše škola 6 

čestných uznání odborné poroty ve třech kategoriích a 4 divácká ocenění: 

 

Kategorie taneční: 

• školnímu tanečnímu kroužku za vystoupení „Závislost“ 

• školnímu tanečnímu kroužku za vystoupení „Let´s twist“ 

Kategorie hudební: 

• skupině Píšťalky za vystoupení „Od baletu k šansonu“ 

• sboru Datio za hudební vystoupení  

Kategorie dramatická: 

• skupině O. SL. I za vystoupení „Improshow O. SL. I“ 

• divadelní skupině za vystoupení „Holoubek“ 

Cena diváka 

Ve středu: 

• 2. místo – Charlotte Řeháčkové a Štěpánu Klosovi za vystoupení „Ariana Grande & John 

Legend: Beauty and the Beast“ 

• 3. místo – skupině O. SL. I za vystoupení „Improshow O. SL. I“ 

• 3. místo – Elišce Hajné a Nikole Ondrouškové  za taneční vystoupení „Brian Crain: 

Wind“ 

Ve čtvrtek: 

• 2. místo – Sboru Datio  

 

 

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

 

1.– 3. 12. 2016  Bratislava, výjezd sboru Datio, účast na mezinárodním festivalu 

16. 12. 2016 Rakousko, Adventní Vídeň 

únor 2017 Polsko, Osvětim 

9. – 11. 6. 2017 Vídeň, skupina žáků „němčinářů“ ze třídy PL2, ubytování v klášteře 

sester Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Kongregation der Dienerinnen des 

heiligsten Herzens Jesu 
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3. Aktivity a úspěchy studentů, prezentace studentů na veřejnosti 
 

HUDEBNÍ   VÝCHOVA  

Datum vystoupení Akce      

7. - 9. 10. 2016 Soustředění sboru, domov mládeže 

10. 11. 2016 DOD - vystoupení sboru Datio 

1. – 3. 12. 2016 Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby, Bratislava. 

V soutěžní kategorii „Duchovní hudba s instrumentálním 

doprovodem“ pod vedením sbormistra Josefa Zajíčka získal náš 

sbor Zlaté pásmo. 

21. 12. 2016 Koncert v katedrále sv. Václava v Olomouci 

Společný koncert se sborem Ondrášek 

Duchovní slovo – otec biskup Mons. Josef Hrdlička 

22. 12. 2016 Vánoční akademie ve škole 

12. 1. 2017 Vystoupení v rámci programu DOD 

2. 2. - 3. 2. 2017 Soustředění sboru Datio 

20. – 24. 3. 2017 Celostátní přehlídka církevních škol v ZUČ 

- Vystoupení všech školních hudebních těles  

Naší škole byly v kategorii HV udělena 2 Čestná uznání poroty, 

Sboru Datio za nejlepší sborový výkon a flétnovému sboru 

Píšťalky 

26. 4. - 27. 4. 2017 Celostátní přehlídka církevních škol SR, Košice, 5. ročník 

Školní kapela – postup do galavečera 

31.5. 2017 Doprovod slavnostní mše svaté s otcem biskupem Mons. Martinem 

Davidem, předávání maturitních vysvědčení třídám PMP4 a 

PMPD3 

9. 6. 2017 Úspěch v krajském kole pěvecké soutěže „Anglický slavík“, školní 

kapela Crazy Daisy získala první místo v kategorii hudebních 

skupin, Adéla Schlesingerová, která je členkou kapely, soutěžila 

také v kategorii jednotlivců, kde také získala první místo. 

27. 6. 2017 Ocenění starosty města Odry – pro sbor Datio a školní kapelu, za 

reprezentaci města Odry na koncertech a soutěžích v celostátním i 

mezinárodním měřítku 

27. 6. 2017 Ocenění starosty města Odry sbormistru Josefu Zajíčkovi za 

mezinárodní úspěchy sboru Datio, za vynikající vedení sboru Datio 

a reprezentaci města Odry 

31. 5. a  14. 6. 2017 Datio – slavnostní celoškolní školní mše svatá, mše svaté 

s předáváním maturitních vysvědčení a výučních listů 

30. 6. 2017 Datio – školní akademie, zahradní slavnost 

 

 

 

DRAMATICKÁ  

Datum vystoupení Aktivita 

4. 10. 2016 Pedagogická Poema – třídní kola 

14. 10. 2016 Pedagogická Poema – školní kolo 

9. 11 – 12. 11. 2015 Pedagogická Poema, Litomyšl  

Celostátní přehlídka pedagogických škol – 49. ročník 

kategorie improvizace – zlatá medaile – Klára Tarabová 

kategorie čtení – stříbrná medaile – Martin Mužný 

kategorie přednes – stříbrná medaile – Barbora Sklenovská 
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10. 11. 2016 DOD – vystoupení: improvizace 

22. 12. 2016 Vánoční akademie 

12. 1. 2017 DOD, vystoupení dramatického kroužku a improvizace 

březen 2017 Soustředění v rámci dramatické výchovy 

20. – 24. 3. 2017 Celostátní přehlídka církevních škol v ZUČ 

Naší škole byly v kategorii dramatického žánru udělena 2 čestná 

uznání poroty, kroužku Improvizace a dramatickému představení 

Holoubek 

28. 2. a 14. 3. 2017 Anglická pohádka pro děti ZŠ Komenského, ZŠ Pohořská a MŠ 

Čtyřlístek Pohořská v rámci kroužku SVČ 

27.6.2017 Ocenění starosty města Odry – pro skupinu žáků za divadelní 

představení Holoubek 

27. 6. 2017 Ocenění starosty města Odry – Kláře Tarabové za zlatou medaili na 

celostátní přehlídce Pedagogická poema a za reprezentaci města 

29. 6. 2017 Studentská akademie 

  

TĚLESNÁ   VÝCHOVA   A   TANEC   

Datum Soutěž, akce 

19. 9. – 23. 9. 2016 Sportovní kurz, Jánské Koupele –Mokřinky – žáci 3. ročníků 

1. čtvrtletí Plavecký výcvikový kurz, Hranice 

8. 1. – 13. 1. 2017 Lyžařský výcvikový kurz, Malá Morávka 

10. 2. 2017 Taneční vystoupení na školním plese 

únor 2017 Soustředění tanečního kroužku 

20. – 24. 3. 2017 Celostátní přehlídka církevních škol v ZUČ 

Naší škole byla v kategorii taneční udělena 2 čestná uznání poroty:  

Školnímu tanečnímu kroužku z naší školy za vystoupení „Závislost“ 

a za vystoupení „Let´s twist“ 

25. 3. 2017 Taneční soutěž O valašský klobouk – 2. místo tanečního 

kroužku 

22. 4. 2017 „semifinále MiA Festival“ v Otrokovicích, s výrazovým tancem 

„Závislost“ vybojovala děvčata 4. místo a postup na finále „MiA 

Festival aneb tancem proti drogám“ do Prahy 

26. – 28. 5. 2017 „MiA dance festival Prague aneb tancem proti drogám“, 

mezinárodní finále v Praze, 3. místo za výrazový tanec „Závislost“ 

27. 6. 2017 Ocenění starosty města Odry tanečnímu kroužku za reprezentaci 

města Odry v tanečních a sportovních soutěžích, za umístění na 

mezinárodním festivalu 

  

VÝTVARNÁ   VÝCHOVA  

Datum vystoupení Aktivita 

září 2016 – březen 2017 

vyhodnocení 5. 4. 2017 

Žáci 1. ročníku PL uspěli v celostátní soutěži hmatových knížek 

Tactus.cz, v kategorii Didaktická kniha získali 2. místo za hmatovou 

knihu „Alberto Giacometti“. Kniha bude zařazena do knihovny 

hmatových knížek, kterou provozuje Asociace rodičů a přátel dětí 

nevidomých a slabozrakých 

27. 6. 2017 Ocenění starosty města Odry skupině žáků, kteří vytvořili hmatovou 

knížku a za reprezentaci města Odry a za umístění v celostátní 

soutěži 
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jaro 2017 

vyhodnocení 29.6.2017 

5. ročník celostátní soutěže ve tvorbě poezie, prózy, písně a 

výtvarného díla pro děti, Boskovice, kategorie výtvarné dílo –        

1. místo: Vendula Kuncová 

 

 

VĚDOMOSTNÍ  SOUTĚŽE 

Matematika  

po celý školní rok Matematika hrou – Makovice 

  

ČJ a Literární soutěže  

1. – 5. 11. 2016 Výjezd redakce Odropolitanu do Prahy 

13. – 14. 12. 2016 Soustředění redakce Odropolitanu na faře ve Spálově 

14. 12. 2016 Olympiáda z ČJ – školní kolo 

březen 2017 Literární soutěž „Perem studenta“ 

jaro 2017 Literární soutěž „Filipa Venclíka“ 

16.5.2016 Literární soutěž „Perem studenta“ 

Celoročně Vydávání školního časopisu Odropolitan 

  

AJ, NJ  

a jazykové soutěže 

 

prosinec 2016 Konverzační soutěž v AJ – školní kolo 

10. 2. 2017 Krajská soutěž v přednesu v německém jazyce, 1. a 3. místo 

v rámci SOŠ 

Soutěž pořádala Slezská univerzita v Opavě s podporou německého 

ministerstva školství. Soutěže se zúčastnilo 35 soutěžících 

z gymnázií, jazykových gymnázií a také středních odborných škol 

z Moravskoslezského kraje. Naši školu reprezentovaly Adéla 

Kleslová a Daniela Kyselá ze 2. ročníku a Barbora Macošková ze 3. 

ročníku Pedagogického lycea. Barbora Macošková, která se umístila 

na celkovém 8. místě ze 35 účastníků a na 1. místě v rámci 

středních odborných škol. Adéla Kleslová se umístila na celkovém 

11. místě a na 3. místě v rámci pořadí středních odborných škol  

28.2. a 14. 3. 2017 Anglická pohádka „The Cock and the Hen“ pro děti ZŠ Odry 

Komenského a ZŠ Odry Pohořská a také 2 představení pro děti 

z MŠ Čtyřlístek Odry Pohořská 

9. 6. 2017 Pěvecká soutěž English Nightinghal  v Ostravě, 

čestné uznání 

září 2016 – květen 2017 Školní kola: AJ – myšlenkové mapy 

září 2016 – květen 2017 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 2016– duben 2017 Intenzivní kurzy AJ ke STMzk a k mezinárodním zkouškám  

  

Školní srovnávací 

testy,  předehrávky, … 

 

21. 11. – 6. 12. 2016 Projektové dny – obhajoby a prezentace ročníkových projektů – 3. 

ročníky 
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duben – červen 2017 HV –HHN Předehrávky v rámci předmětu hra na hudební nástroje 

květen – červen 2017 ročníkové ředitelské písemky z maturitních předmětů  

  

Zdravotnická soutěž – 

obor Ošetřovatel 

 

9. 5. 2017 Zdravotnická soutěž pro žáky oboru Ošetřovatel 

  

Ekologické aktivity  

celoročně Zapojení do programu ekologická škola MRKEV a MRKVIČKA 

celoročně Projekt Recyklohraní 

 

 

4. Duchovní obnovy, adaptační a víkendové pobyty   
 

Duchovní obnovy, seznamovací pobyty pro 1. ročníky  

1. 9. – 3. 9. 2016 PMPB 1 + SČ1 (TU – MUDr. Danuše Šiková) – Středisko 

mládeže Stará Ves nad Ondřejnicí 

5. 9. – 7. 9. 2016 PL1 + PMPA 1  (TU –Mgr. Anna Najsrová) – Středisko mládeže 

Stará Ves nad Ondřejnicí 

Vedení: školní kaplan P. Michal Jadavan, metodik prevence Mgr. Marie 

Chrástková, třídní učitelé, hosté (další vyučující) 

Místo konání: Středisko mládeže Stará Ves nad Ondřejnicí 

Duchovní obnova – 2. ročníky 

29. 9. – 30. 9. 2016 O 2 (TU – Mgr. Jana Harabišová) – fara Spálov 

třídní učitelka, metodik prevence a P. Michal  

17. 10. – 18. 10. 2016 PL2 (Mgr. Kateřina Hrabálková) – fara Fulnek 

7. 11. – 8. 11. 2016 PMP 2 (TU – Mgr. Tereza Oborná) – fara Spálov 

Duchovní obnova – 3. ročníky 

1. 9. – 2. 9. 2016 O 3 (TU – Mgr. Martina Volná) – fara Pohoř 

třídní učitelka, metodik prevence a výchovný poradce 

8. 9. – 9. 9. 2016 PL 3 (TU – Mgr. Lenka Ďulíková) – fara Spálov 

třídní učitelka a P. Michal 

12. 9. – 13. 9. 2016 SČ 3 (TU – Mgr. Jarmila Levová) – fara Pohoř 

třídní učitelka a metodik prevence 

28. 11. – 29. 11. 2016 PMP 3 (TU – Mgr. Ludmila Ondrová) – fara Spálov 

Duchovní obnova – 4. ročníky 

29. 9. – 30. 9. 2016 PMP 4 (TU – Mgr. Zuzana Turková) – fara Pohoř 

třídní učitelka a P. Michal 

Duchovní obnova- pedagogický sbor 

25. 8. 2016 Společná mše sv. pro pedagogy a nepedagogy 

30. 8. 2016 Duchovní obnova pro pedagogy a nepedagogy začínající mší 

svatou v kostele v Odrách a pokračující na faře v Odrách 

P. Michal Jadavan, s. Ludmila Němcová 

28. 6. 2017 Celoškolní pouť na svatý Hostýn 

Duchovní aktivity      

15. 9. 2016 Den církevních škol – celoškolní mše sv. na zahradě školy, cyklus 

přednášek pro žáky  

2. 11. – 3. 11. 2016 Noční adorace 

25. 11. 2016 Okresní kolo Bible a my, Kopřivnice 
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Adventní doba 2016 Roráty ve školní kapli, každé úterý 

Adventní doba 2016 Adventní program s Matkou Terezou 

16. 12.- 17. 12. 2016 Adventní celonoční adorace ve školní kapli 

25. 1. 2017 Noční adorace 

březen 2017 Příprava 2 žákyň ke křtu a 3 žáků (dvě dívky a jeden chlapec) 

k prvnímu svatému přijímání 

celoročně Příprava skupinky 15 žáků ke svátosti biřmování 

březen – duben 2017 Postní duchovní program, modlitby za otce Michala Jadavana 

20. 6. – 28. 6. 2017 Novéna – devítidenní příprava na pouť 

20. 6. a 27. 6. 2017 Celonoční adorace 

28. 6. 2017 Pouť na sv. Hostýně se mší svatou slouženou za uzdravení otce 

Michala Jadavana 

 

 

Celoškolní mše svaté 

1. 9. 2016 mše svatá na zahájení školního roku v kostele sv. Bartoloměje 

15. 9. 2016 Den církevních škol – mše svatá na zahradě školy 

10. 11. 2016 mše svatá na svátek sv. Anežky České v kostele sv. Bartoloměje 

21. 12. 2016 vánoční mše svatá v kostele sv. Bartoloměje 

23. 3. 2017 mše svatá pro účastníky Celostátní přehlídky církevních škol v zájmové 

umělecké činnosti 

11. 4. 2017 velikonoční mše svatá v kostele sv. Bartoloměje 

31. 5. 2017 mše svatá , předávání maturitních vysvědčení 

 bohoslužba slova, předávání maturitních vysvědčení pro dálkové studium 

14. 6. mše svatá, předávání výučních listů a závěrečných vysvědčení pro učební obor 
 

 

Další aktivity v duchovní oblasti 

 

Adventní program 

- Program „Advent s Matkou Terezou“ 

- úterní roráty ve školní kapli v 7:15 hod 

- noční adorace (2. 11. – 3. 11. 2016) 

- celoškolní mše svatá (21. 12. 2016) 

- pozvání otce biskupa na vánoční akademii a posezení s vyučujícími 

 

Postní program 

- modlitby Růžence 

- duchovní program, nástěnky s nabídkou úkolů (modlitby, dobré skutky …) 

 

Program „Novéna pro otce Michala“ 

- celoroční modlitby Růžence, vyústění ve dnech novény – devítidenní příprava na pouť 

- setkávání ve školní kapli před vyučováním a o velké přestávce ke společné modlitbě 

- pouť na sv. Hostýn (28. 6. 2017) 

- beseda s P. Engelmannem 

- koncert gospelové skupiny 

- duchovní program, nástěnky s nabídkou úkolů (modlitby, dobré skutky …) 

- přepis Janova Evangelia 

- setkání a modlitby v DM 
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Příprava na křest (2 žáci), první sv. přijímání (3 žáci) a dalších 5 žáků se připravuje, příprava 

k biřmování (15 žáků). Duchovní život našich žáků se promítá do jejich osobního života, k přijetí 

křtu se připravují také partneři 2 našich žákyň a na svatební obřad se připravují 2 páry. 

 

 

5. 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 21. a 22. 11. 2016 (formální úprava) a 5. a 6. 12. 2016 

(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 2015/16 a 2016/17 a 

praktická pracoviště: 

 

Třída PMP3: 

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

- Sociální sítě – Mgr. Kateřina Hrabálková, SPdgŠ a SZŠ sv. AČ Odry 

- Promítnutí řecké mytologie do fantasy literatury pro děti a mládež 

   – Mgr . Monika Badejová, ZŠ Tyršova v Novém Jičíně 

- Sociální pedagogika a předškolní období  

   – Mgr. Ludmila Ondrová, ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín, MŠ Krhová 

 

Třída SČ3: 

- Emoce – Mgr. Simona Jakubíková, Domov Odry 

- Židé za 2. světové války – Mgr. Anna Najsrová, Ph.D., SPdgŠ a SZŠ sv. AČ Odry 

 

Třída PL3: 

- Šikana – MUDr. Danuše Šiková, SPdgŠ a SZŠ sv. AČ Odry 

- Výuka zlomků na 1. stupni ZŠ – Mgr. Jana Harabišová, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Fulnek 

  

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

praktické části navštívili řadu pracovišť: 

Mateřské školy: 

 MŠ Příbor – Pionýrů, MŠ speciální Nový Jičín, MŠ Krhová  

Základní školy: 

ZŠ Tyršova v Novém Jičíně, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Fulnek, ZŠ speciální Nový Jičín 

 

 

6. Prezentace školy v Odrách a spolupráce s místními organizacemi 
  

Spolupráce se školami v Odrách: 

- spolupráce se ZŠ Komenského, Odry: 

 - odborné praxe žáků v družině 

 - anglické divadelní představení pro děti, 28. 2. 2017, pohádka The Cock and the Henn 

- spolupráce v rámci okresní dopravní soutěže, poskytnutí garance u zdravotnické části 
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- spolupráce se ZŠ Pohořská, Odry: 

 - anglické divadelní představení pro děti, 28. 2. 2017, pohádka The Cock and the Henn 

 

- spolupráce se ZUŠ Odry: 

 - vystoupení žáků naší školy, kteří jsou současně žáky ZUŠ 

 - pomoc žáků při akci Taneční revue 23. 6. 2017– hlídání dětí a program pro malé vystupující  

    děti 

 

- spolupráce s MŠ Čtyřlístek Odry: 

 - spolupráce ve formě odborných praxí žáků školy 

 - dvě anglická divadelní představení pro děti, 28. 2. a 14. 3. 2017, pohádka The Cock and the  

    Henn 

 - 13. 6. 2017 Olympijské hry mateřských škol, kterou pořádá MŠ Čtyřlístek Odry a naše  

    děvčata ze třídy PMP2 pomáhají při organizaci 

 

Spolupráce s Domovem v Odrách: 

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

- návštěvy žáků 

- realizace ročníkového projektu Emoce, klienti z Domova se účastnili prezentace projektu ve  

 škole jako čestní hosté  

 

Spolupráce s farností Odry: 

- 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 

 

Spolupráce s Městským úřadem Odry: 

- 15. 9. 2016 účast místostarosty na Dni církevní škol 

- 24. 11. 2016 školení 1. pomoci v Městském úřadě v Odrách – školitel: vyučující školy Mgr. 

Martina Volná 

- vystoupení žáků na setkání jubilantů s vedením města dne 7. 12. 2016 (3 hudební 

vystoupení, 1 sólový zpěv, 1 duet, vystoupení flétnového sborečku) 

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

zahájení 24. ročníku 

- slavnostní ocenění Města Odry 1 žákyně, sboru Datio, skupiny výtvarníků a tanečního 

kroužku – za umístění v celostátních a mezinárodních soutěžích a ocenění 1 pedagoga, 

sbormistra Josefa Zajíčka - 27. 6. 2017 

 

Spolupráce v rámci MAP 

- anglické divadlo pro ZŠ  Pohořská a ZŠ  Komenského a pro MŠ Čtyřlístek Pohořská 

- náslechy ve speciální třídě pro pedagogy naší školy na ZŠ  Odry Pohořská 

 

Spolupráce s firmou Eurovia Kamenolomy, provozovna Jakubčovice: 

- 2. 1. 2017 školení o první pomoci – školitel: vyučující školy Mgr. Martina Volná 
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7. Zapojení do celostátních dobročinných akcí a nadací: 
 

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

Život dětem. Ve dnech 26. – 27. 9. 2016 a 12. – 13. 12. 2016 se účastnilo vždy 16 žáků školy 

ze druhých a třetích ročníků. V zářijovém termínu bylo vybráno 5 586,- Kč. V prosincovém 

termínu bylo vybráno 5 926,- 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. 2017. 

 

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

Na konci loňského školního roku jsme ukončili naši dlouholetou podporu indické holčičky Pooji 

Madavy a přijali jsme nový projekt, který podporuje chlapce ze Zambie, jeho jméno je Lungu 

Solomon, celkový příspěvek žáků za školní rok 2016/17 byl o něco vyšší, navýšil se z 5 000,- Kč 

na 8 000,- Kč.  

 

 Vánoční hvězda 

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

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

v Olomouci. Tato sbírka se u nás uskutečnila již po sedmé. K naší škole se připojily také další 

organizace: MěÚ Odry, ZŠ Odry Pohořská, firmy Semperflex a Ypsilon Plus Odry. Prodali jsme 

133 ks velkých a 47 ks malých hvězd a celkový výtěžek z prodeje činil 15 650,- Kč. 

 

 Sbírka pro Fond Sidus  

 Ve třetím listopadovém týdnu 2016 se již tradičně uskutečnila sbírka pro Fond Sidus (v 

rámci veřejné sbírky), který podporuje nemocné děti. Naši žáci a pedagogové zakoupením 

náramků přispěli do fondu částkou 1 400,- Kč. Výnos ze sbírky je určen na vybavení  dětských 

zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze – Motole, Dětské kliniky FN 

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

 

 

8. 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 – nové  

-  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. …) 

-  nový výstavní baner – 4 kusy – „roletka“  s  informacemi  o  škole  a  oborech  včetně  

    připravovaného oboru „Zdravotnický asistent“ 

 

  Inzerce v tisku: 

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

Novojičínský Deník, Hranický deník, Přerovský den, Opavský den, Olomoucký a Zlínský den 
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- články v přílohách Vzdělávání: Novojičínský deník, Region, Hranický týden, 5+2 

 

Pravidelné, příležitostné články v tisku: 

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

- v případě větších akcí: Deník Novojičínsko, Region, Hranický týden 

- větší texty (zlatá medaile sboru Datio z mezinárodního festivalu v Bratislavě, nový obor 

Zdravotnický asistent, taneční a výtvarné úspěchy) – Katolický týdeník, Novojičínský deník. 

Posíláno také do celostátního tisku: Katolický týdeník, Moravskoslezský den, MF Dnes, IN 

- farní časopisy: Hranice, Nový Jičín 

 

Informace v dalších médiích: 

 

rádio Proglas 

 - informace a pozvánky ke Dni otevřených dveří 10. 11. 2016 a 12. 1. 2017 

 - informace k novému oboru Zdravotnický asistent 

 - celostátní přehlídka církevních škol 

 

televize Noe 

 - 8. 1. 2017 – vysílání dokumentu o projektu Comenius 

 - 8. 1. 2017 – vysílání krátkého sestřihu galaprogramu přehlídky 23. ročníku 

 - březen 2017 – natáčení dokumentu k přehlídce 2017, 24. ročník 

 - březen 2017 – Večer chval – živý přenos v rámci celostátní přehlídky 

- leden – červen 2017 – natáčení 11 medailonků církevních středních škol pro přehlídku 2018    

   – 25. ročník 

 - souběžně také na webových stránkách těchto médií 

 - celoroční jednání – příprava 24. a 25. ročníku přehlídky 

 

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

Mořkov, 9. třídy ZŠ 20. 9. 2016 

Odry, ZŠ Pohořská   6. 10. 2016 

Kopřivnice, 9. třídy ZŠ 11. 10. 2016 

Třinec, Trh vzdělávání 19. 10. 2016 

Fulnek, ZŠ T. G. Masaryka 31. 10. 2016 

Příbor, ZŠ Jičínská 31. 10. 2016 

Nový Jičín, Gemma   2. a 3. 11. 2016 

Hranice, Prezenční výstava SŠ   1. 11. 2016 

Zubří, 9. třídy ZŠ   1. 11. 2016 

Opava, Informa   2. a 3. 11. 2016 

Karviná, Volba povolání   3. 11. 2016 

Odry, ZŠ  Komenského   3. 11. 2016 

Frýdek – Místek, Trh vzdělávání   8. 11. 2016 

Kopřvnice, ZŠ sv. Zdislavy   8. 11. 2016 

Hodslavice, 9. třídy ZŠ   8. 11. 2016 

Fulnek, ZŠ J. A. Komenského   9. 11. 2016  

Havířov, Volba povolání 10. 11. 2016 

Suchdol nad Odrou, 9. třídy ZŠ 11. 11. 2016 

Frenštát p/Radhoštěm, 9. třídy ZŠ Záhuní 15. 11. 2016 

Spálov, 9. třída ZŠ 21. 11. 2016 

Opava, ZŠ Kateřinky 21. 11. 2016 

Hlučín, 9. třídy ZŠ Rovniny 23. 11. 2016 

 

- 13 - 



Bílovec, 9. třídy ZŠ 24. 11. 2016 

Ostrava, Volba povolání 24. 11. 2016 

Orlová, Volba povolání 24. 11. 2016 

Příbor, ZŠ Školní 28. 11. 2016 

Střítež, 9. třída ZŠ 30. 11. 2016 

Ostrava, Učeň, středoškolák   2. a 3. 12. 2016 

Raškovice, 9. třídy ZŠ 13. 12. 2016 

 

Odry, Den otevřených dveří 10. 11. 2016 a 12. 1. 2017 

 

 Současně bylo osloveno 13 děkanátů a 196 základních školy (Novojičínsko, Opavsko 

Ostravsko, Frýdecko – Místecko, Třinecko, Hranicko, Valašsko-Meziříčsko a Vsetínsko) a 

centra pro mládež v regionu (Stará Ves, Rajnochovice, Fryšták). 

 

Děkanáty a základní školy 

obdržely almanachy a letáky s vloženou informací o SVČ, s výsledky ČŠI a s výsledky u 

maturitních a závěrečných zkoušek, současně byly vložené informace o oboru Zdravotnický 

asistent – Praktická sestra. 

 

Farní časopisy 

Článek s pozvánkou na Den otevřených dveří, s informací o výsledcích ČŠI, o výborných 

výsledcích u státních maturit a o plánovaném novém oboru Zdravotnický asistent byly 

zveřejněné také ve farních časopisech. 

 

Farnosti: 

 Nový Jičín, Bílovec, Fulnek, Vítkov, Spálov 

 Hranice, Lipník nad Bečvou, Kelč, Valašské Meziříčí, Vsetín 

 

Prezentace v kostelích: 

 V kostelích byl po dobu 14 dnů vystaven baner s informacemi o škole a jejich oborech. 

 

16. 9. – 20. 10. 2016 Bílovec Fulnek 

20. 10. – 3. 11. 2016 Nový Jičín Třinec Hranice 

4. 11. – 18. 11. 2016 Jablunkov Kelč 

18. 11. – 2. 12. 2016 Mosty u Jablunkova Lipník nad Bečvou 

2. 12. – 20. 12. 2016 Moravská Ostrava Vendryně 

21. 12. 2016 Olomouc, katedrála sv. Václava 

13. 1. – 27. 1. 2017 Ostrava – Zábřeh Ostrava – Stará Bělá 

27. 1. – 10. 2. 2017 Hnojník Kopřivnice 

10. 2. – 24. 2. 2017 Nový Jičín Vítkov 

 

Další propagační a prezentační aktivity školy: 

2. – 3. 12. 2015 veřejná prezentace ročníkových projektů 

21. 12. 2016 koncert sboru Datio v katedrále sv. Václava v Olomouci 

10. 11. 2016 Den otevřených dveří s programem 

12. 1. 2017 Den otevřených dveří s programem 

10. 2. 2017 školní reprezentační ples v Odrách v Dělnickém domě 

21. – 23. 3. 2017 Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti 

29. 6. 2017 ocenění MěÚ Odry 

30. 6. 2017 závěrečná školní akademie a zahradní slavnost 
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Fotodokumentace 
Hudební výchova 

Sbor Datio 

 
Sbor Datio a sbor Ondrášek, společný koncert v katedrále sv. Václava v Olomouci,  

21. 12. 2016 

 

 
sbor Datio – Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby v Bratislavě, zlatá medaile,  

1. – 3. 12. 2016 
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Školní kapela 

 
Krajská soutěž Anglický slavík – zlatá medaile 

 

 

Kroužek fléten 

 
celostátní přehlídka 
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Dramatická výchova 

 
Oceněné představení Holoubek – celostátní přehlídka 

 

 

Improvizační kroužek 

 
vystoupení školního improvizačního kroužku v Dělnickém domě v Odrách 
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Tanec 

 
Praha, Lucerna: „MiA dance festival Prague aneb tancem proti drogám“,  

mezinárodní finále, 3. místo za výrazový tanec „Závislost“  

 

 
Valašské Klobouky, 2. místo 
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Výtvarná výchova 

 

 
 

 
 

Soutěž TACTUS – hmatová kniha, 2. místo v celorepublikové soutěži 
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Tělesná výchova – sportovní kurzy 

 

 
Sportovně turistický kurz, září 2016 

 

 
Lyžařský kurz, leden 2017 
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Anglický jazyk 

 

 
Anglická pohádka The Cock and the Hen a výukový program pro děti ZŠ a MŠ  v Odrách 

 

 

Německý jazyk 

 

 
víkendový pobyt PL 2 ve Vídni, červen 2017 
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Zdravotnický a sociální program 

 
Obor Ošetřovatel – praxe v nemocnici 

 

 
Návštěvy žáků v nemocnici 
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Adaptační kurzy, duchovní aktivity 

 

 
Adaptační kurz třídy PMP1 a PL 1 

 

 
Adaptační kurz třídy PMP1 a PL 1 
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Školní ples 

 
 

 

Školní časopis 

 

 
Školní časopis Odropolitan – víkend školní redakce v Praze 
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Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti, 24. ročník 

 

Dětské soubory 

 

 
Katolická základní škola v Uherském Brodě 

 

 
Sbor Holoubci a hrdličky, CZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice 
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Středoškolské soubory 

 

 
Cyrilometodějské GY a SOŠ pedagogická, Brno Lerchova 

 

 
Křesťanské gymnázium Praha 
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Výběr zpráv z tisku je přílohou této výroční zprávy.  

 

 

Odry, květen – červenec 2017 

 

 

 

 

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 

                               ID DS: bdsmb8x                                                               http: www.cssodry.cz 
 

 

 

i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
 

Ve školním roce 2016/17 se konala: 

 

 1) Kontrola České školní inspekce: 

Kontrolu provedla: Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, 

  Matiční 20, 702 00  Ostrava 

Zaměření kontrolní činnosti: organizace a průběh ukončování středního vzdělání s maturitní 

zkouškou v jarním zkušebním období roku 2017  

Termín kontroly: 2. 5. a 3. 5. 2017 

   - písemná část stání maturitní zkoušky třídy PMP 4 

   16. 5. – 19. 5. 2017 

   - ústní část maturitní zkoušky třídy PMP 4 

Složení inspekčního týmu: Mgr. Jiří Crhonek, Ing. Mgr. Martina Colledani, 

   Mgr. Irena Křiváková 

Protokol o kontrole č. j.: ČŠIT-821/17/T 

Závěr kontroly: Nebylo zjištěno porušení žádných právních předpisů, které 

byly předmětem kontroly. 

  

 2) Kontrola České školní inspekce: 

Kontrolu provedla: Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, 

  Matiční 20, 702 00  Ostrava 

Termín inspekční činnosti: 15. 6. 2017 

Složení inspekčního týmu: Ing. Hana Maľarová, Bc. Alena Žáková 

Zaměření kontrolní činnosti: 

  ve věci žádosti o přezkoumání průběhu maturitní zkoušky 

Protokol o kontrole č.j.: ČŠIT-1107/17-T 

Termín vydání protokolu: 16. 6. 2017 

Kontrolní zjištění: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů 

 

 3) Kontrola Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

Kontrolu provedl: Krajský úřad MSK, odbor školství, mládeže a sportu 

Termín kontrolní činnosti: 8. 6. – 4. 7. 2017 

Složení inspekčního týmu: Ing. Petra Serafinová 

Zaměření kontrolní činnosti:  ve věci žádosti o přezkoumání průběhu maturitní zkoušky 

absolventky dálkové formy studia oboru PMP, podaná na KÚ 

dne 7. 6. 2017 

Rozhodnutí KÚ č.j.: MSK 74910/2017, spis. zn. ŠMS/15941/2017/Se 

Kontrolní zjištění: Výsledek zkoušky profilové části MZk konané formou 

praktické zkoušky ze zkušebního předmětu specializace – 

hudební výchova ….. se potvrzuje, dne 4. 7. 2017 
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 4) Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Nový Jičín 

Termín konání: 27. 9. 2016 

Kontrolované období: 1. 9. 2013 – 31. 8. 2016 

Obsah kontroly: kontrola výplatních listů, rekapitulace mezd, mzdových listů, 

dokladů o pracovně-právních vztazích, smlouvy na penzijní 

pojištění, na které přispívá zaměstnavatel, nemocenské pojištění, 

evidenční listy důchodového pojištění, doklady o zúčtování a 

výplaty náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost 

Závěr kontroly: „Plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností 

v oblasti pojistného, plnění povinnosti v důchodovém pojištění, 

vedení a předkládání ELDP a údajů o důchodovém pojištění, 

dokladování žádosti o důchod. Nedostatky nebyly zjištěny.“ 

 

Vyhotovení protokolu o kontrole č. 946/16/888 dne 29. 9. 2016 v Novém Jičíně. 

 

 5) Kontrola stavu školy smluvní lékařkou MUDr. Havrlantovou 

Termín konání 

 osobní prohlídky školy: 2. 11. 2016 

Závěr prohlídky: protokol se sdělením, že všechny kontrolované prostory školy i 

domova mládež jsou v pořádku 

 

 6) Školení a kontrola BOZP 

Školení zaměstnanců: 16. 11. 2016 

Školitel: Ing. Romaněnko 

 

 7) Kontrola BOZP a školení vedoucích zaměstnanců 

Termín kontroly: 10. 1. 2017 

Závěr kontroly: kontrolované prostory jsou v pořádku 

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

 

 8) Kontrola KHS 

Kontrolní organizace: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Územní 

pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01  Nový Jičín 

Kontrolu provedla: Mgr. Alena Rajskupová, vedoucí oddělení hygieny dětí a 

mladistvých 

Místo kontroly: výdejna stravy 

Termín kontroly: 3. 11. 2016 

Protokol o kontrole: č. j. KHSMS 57 464/2016/NJ/HDM 

V bodě 12 protokolu jsou zapsány 2 drobné závady, které byly na místě odstraněny. 

 

 9) Ve školním roce 2016/17 proběhl cvičný poplach: 

- v domově mládeže den 15. 6. 2017, vyhlášení poplachu v 19:00 hod 

- záznamy o průběhu a vyhodnocení cvičných poplachů jsou uloženy 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 a vychovatelek a jeho kontrola proběhla bez nedostatků 

- poplachy byly nahlášeny do integrovaného záchranného systému 

 

  

V Odrách červenec 2017                                                                  Zpracovala:  Ing. Hostašová 

 

- 2 - 
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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. 2016. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 
 

A) Hlavní činnost 
 

1. Struktura zdrojů 

Hlavním zdrojem příjmů na provoz školy v roce 2016 byla provozní dotace MŠMT poskytnutá 

ve výši  15 260 000,- Kč. Doplňujícím zdrojem byly účelové dotace a rozvojové programy 

MŠMT, příjmy od žáků za ubytování v domově mládeže, které dosáhly 826 450,- Kč, školné 

dálkového studia 296 270,- Kč, příspěvky a dary ve výši 511 171,- Kč, ostatní tržby a výnosy ve 

výši 175 357,- Kč. 

 

 

2. Účelové dotace a rozvojové programy 

 

MŠMT: 

- Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2016   65 000,- Kč 

- Dotace na odborné vzdělávání 281 842,- Kč 

- Program na podporu romských žáků SŠ     3 219,- Kč 

 

Ministerstvo kultury: 

- Dotace na Celostátní přehlídku církevních škol a literární soutěž   63 000,- Kč 

 

Město Odry: 

- Dotace na Celostátní přehlídku církevních škol a literární soutěž   28 000,- Kč 

 

Moravskoslezský kraj: 

- Dotace na Celostátní přehlídku církevní škol 150 000,- Kč 
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3. Přijaté dary na provoz školy: 

 

Biskupství ostravsko - opavské: 

- na potřeby ŠPO   30 000,- Kč 

- na přehlídku   30 000,- Kč 

- na projekt Renovabis   24 000,- Kč 

- na prohlídku krovů   10 890,- Kč 

 

Renovabis: 

- na přehlídku 100 000,- Kč 

 

4. Přijaté dary na investiční činnost: 
 

Biskupství ostravsko - opavské: 

- návrhy studie MŠ   78 650,- Kč 
 

 

B) Vedlejší činnost 
 

Příjmy z vedlejší činnosti tvořilo nájemné tělocvičny. V roce 2016 činily výnosy z vedlejší 

činnosti 14 200,- Kč, náklady na provozování vedlejší činnosti 6 900,-  Kč, hospodářský 

výsledek ve vedlejší činnosti byl 7 300,- Kč. 
 

 

C) Investiční akce 
 

V roce 2016 probíhala projektová příprava stavby MŠ, kterou finančně zaštítilo Biskupství 

ostravsko – opavské. 

 

 

VYNALOŽENÉ NÁKLADY 
 

1.Provozní náklady 

 

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

zdravotní pojištění zaměstnanců. 

Mzdové náklady 10 958 878,- Kč 

Zákonné sociální pojištění   2 579 902,- Kč 

Zákonné zdravotní pojištění      928 517,- Kč 

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

provozních nákladů činila   3 188 363,- 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 362 787,- Kč 

Výnosy 362 523,- Kč 
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 V roce 2016 naše škola hospodařila se ziskem 11 549,24 Kč v hlavní činnost a ziskem   

7 300,- Kč v doplňkové (vedlejší) činnosti. Celkový výsledek hospodaření činil 18 849,24 Kč. 

 

 

 

V Odrách 26. 8. 2017 

 

 

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

 

1. Projekt Erasmus +, výzva 2017, KA 1 vzdělávací mobilita jednotlivců 

 KA 102 mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě 

Podání žádosti: 30. 1. 2017 

Klíčová akce 1: projekty mobility osob/odborné vzdělávání a příprava 

Registrační číslo žádosti: 2017-1-CZ01-KA102-035661 

Obsah žádosti: mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání – žádost o 

vyslání 15 žáků a 2 vyučujících na dobu 14 dnů na odbornou stáž 

na Slovensku. Jednalo se o žáky oboru Sociální činnost a učebního 

oboru Ošetřovatel. Praxe by probíhala v domovech seniorů v Holíči 

a ve Skalici. Na řádný průběh stáže – praxe by dohlížely dvě 

vyučující školy. tato praxe byla smluvně předjednána a potvrzena 

slovenskými partnery. 

Zamítnuto: 23. 5. 2017 

Zdůvodnění: Z důvodu nedostatku finančních prostředků pro podporu všech 

doporučených projektů byla naše žádost zařazena mezi náhradní 

projekty. 

 

2. Fulbrightova nadace 

Podání žádosti: 12. 1. 2017 

Zamítnuto: 10. 4. 2017 

Zdůvodnění: Žádost byla zaslána včas a v pořádku, naše škola však již asistenta 

AJ v minulých letech získala, pro rok 2017/18 nebyla podpořena. 

Fulbrightova nadace však vede naši školu v evidenci jako školu 

s výbornou charakteristikou a vzornou péčí o asistentku a zvažuje 

možnost opakované podpory v příštích letech. 

 

3. IROP 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002681 

Zkrácený název projektu: Modernizace učeben SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České v Odrách 

Číslo výzvy: 06_16_050 

Název výzvy: 33. výzva – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol 

  (SVL) – SC 2.4 

Podání žádosti: 26. 10. 2016 

Popis projektu: modernizace 3 učeben (2 učebny VT a 1 učebna ošetřovatelství) 

  vyřešení pln konektivity školy 

  výsadba zeleně dle podmínek projektu 

  spolupráce se ZŠ v Odrách – možnost výuky 1. pomoci v nově 

vybavené učebně ošetřovatelství, školení 1. pomoci 
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Uzavřené smlouvy 

 o vzájemné spolupráci: se ZŠ Odry, Komenského 

  se ZŠ Odry, Pohořská 

Rozpočet projektu: 5 086 976,- Kč 

Schválení projektu: 20. 7. 2017 

Zahájení výběrového řízení: srpen 2017 

 

 

4. OP VVV – Šablony 2017 

Datum podání projektu: 4. 7. 2017 elektronická žádost 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007870 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo výzvy: 02_16_035 

Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů 

Zkrácený název našeho 

 projektu: Podpora inkluze na SPgŠ a SZŠ svaté Anežky České 

Zaměření projektu: podpora školního psychologa, školního speciálního pedagoga, 

školení vyučujících (AJ, M, inkluze), doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem (AJ, NJ, M, Hra na hudební nástroje) 

Rozpočet projektu  

 – výše dotace: 638 308,- Kč 

 

5. Projekt MŠMT Podpora odborného vzdělávání 

Projekt: rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 

2016/17, č. j. MŠMT-5773/2016-1 pro obor Ošetřovatel 53-41H/01 

Podání žádosti 

 pro 1. pololetí: 3. 10. 2016 

Schváleno: 8. 11. 2016 

Výše dotace: 129 557,- Kč 

Podání žádosti 

 pro 2. pololetí: 4. 1. 2017 

Schváleno: 24. 2. 2017 

Výše dotace: 207 291,- Kč 

 

6. Renovabis – přehlídka  

Název projektu: Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti 

  24. a 25. ročník – 1. část 

Termín podání projektu: 10. 10. 2016 

Zaměření projektu: získání finanční podpory pro propagaci církevních škol ČR v rámci 

Celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti. 

Finanční podpora bude směřována ke spolupráci s TV NOE. 

Schválení projektu: 13. 12. 2016 

Stručný obsah projektu: V rámci tohoto projektu Renovabis „Celostátní přehlídka 

církevních škola v zájmové umělecké činnosti, 24. a 25. ročník – 1. 

část“ jsme získali finanční prostředky na propagaci této akce a na 

zajištění spolupráce s křesťanskou televizí NOUE, se kterou 

připravujeme plán natáčení jednotlivých programů. 

  S televizí NOE jsme pořídili následující programy: krátký 

dokument o 24. ročníku, živý přenos Večera chval z 24. ročníku a 

pro 25. ročník jsme od ledna 2017 do června 2017 připravili  
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  medailonky 11 zúčastněných církevních středních škol. Tyto 

medailonky byly natáčené přímo ve školách, škola měla možnost se 

stručně představit, část tohoto videa natáčeli i samotní žáci pod 

vedením redaktora TV NOE. 

  (na tento projekt bychom rádi navázali v září 2017 projektem 

„Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti, 

24. a 25. ročník – 2. část“ a do března 2018 bychom dokončili 

natáčení medailonků zbývajících 10 – 15 církevních základních 

škol a posléze by probíhalo vlastní natáčení jubilejního 25. ročníku) 

Požadovaná výše podpory: 180 000,- Kč 

Přiznaná výše podpory: 130 000,- Kč 

Spoluúčast školy:   26 000,- Kč 

Evidenční číslo projektu: 413/2016 

Rozhodnutí komise ČBK o přidělení podpory ze dne 13. 12. 2016 

Vyúčtování projektu: 30. 6. 2017 

 

7. Vídeň – Jazykový pobyt skupiny žáků němčinářů ze třídy PL2 

Termín: 9. 6. – 11. 6. 2017 

Počet žáků: 9 

Doprovod: vyučující NJ Ing. Pavla Hostašová 

  třídní učitelka Mgr. Kateřina Hrabálková 

  školní kaplan Mgr. Michal Jadavan 

Ubytování: tělocvična kláštera Kongregation der Dienerinnen des heiligsten 

Herzens Jesu 

Platba: podpora Klubu přátel školy 6 600,- Kč 

  žáci 9 000,- Kč 

 

Fotodokumentace: 

 

 
 

Vídeň 
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Vídeň 9. – 11.7. 2017 

 

 

 

 

 

 

Odry, červenec 2017 

 

 

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

     celoživotního učení 

 

A) Ve školním roce 2016/17 jsme realizovali zkrácenou tříletou dálkovou formu vzdělávání 

v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. První ročník PMPD1 dokončilo 18 žáků, druhý 

ročník PMPD2 dokončilo 21 žáků a třetí ročníky PMPD 3A, 3B dokončilo 36 žáků. 

 

B) Ve školním roce 2016/17 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. 

 

Nepřihlásil se žádný uchazeč, kurz se 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). 

 

Nepřihlásil se žádný uchazeč, kurz se 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 2016/17 jsme nabídli ke studiu: 

 

1. Akreditovaný kvalifikační kurz Ošetřovatel 

 Místo konání kurzu: Odry 

 Celková délka kurzu: 712 hodin, 1 školní rok 
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 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. 2017                                                              

 

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

 

 

1) Záměr zřízení církevní mateřské školy    

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

- průběžně po celý školní rok dokončení PD, projednávání smluvních vztahů 

- jednání k dokončení projektové dokumentace MŠ:    

- jednání 30.9.2016 Odry, dále v rámci MAP,  

- jednání s projektantem: 18. 8., 22. 8., 30. 9., 20. 10., 11. 11., 14. 11., 12. 12. 2016, 6. 2.,      

29. 3. a 10. 4. 2017 

- PD byla podána na stavební úřad MÚ Odry ke sloučenému pozemkovému a stavebnímu 

řízení, doplněná dle požadavku stavebního úřadu byla dne 2. 6. 2017 

- dosud schází vyjádření Státního pozemkového úřadu, není dokončená směna pozemků (pro 

vjezd do garáží MŠ), na stavebním odboru bylo požádáno o prodloužení termínu, termín pro 

dodání podkladů a uzavření řízení je do 15. 10. 2017 

 

Uzavřené smlouvy: 

MR Design CZ, s. r. o. 

- Smlouva o vypracování PD stavby „Církevní mateřská škola“, podepsaná dne 18. 3. 2016 

 

BOO: 

- Smlouva o budoucí smlouvě darovací, SPdgŠ a SZŠ sv. AČ a BOO 
 

SmVaK: 

- Smlouva o zabezpečení přeložky vodovodního díla  vyvolaného investiční výstavbou,  č.  

991 /PR/NJ/2016  – přeložka vodovodního řadu – SmVaK, podepsaná dne 14. 2. 2017 

- Smlouva o zabezpečení přeložky vodovodního díla  vyvolaného investiční výstavbou, č. 

992/PR/NJ/2016  – přeložka kanalizačního řadu – SmVaK, podepsaná dne 24. 2. 2017 

- Dohoda o narovnání  1818/D/NJ/2016 – Sběrač jednotné kanalizace,  SmVaK, podepsaná 

dne 1. 6. 2017 

- Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla, 1881/D/NJ/2016, 

SmVaK, podepsaná dne 14. 6. 2017 

 

ŘSD: 

- Smlouva č. NJ-02-17-47-IST – ŘSD – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene – služebnosti IS, podepsaná dne 24. 2. 2017 

 

RWE, ČEZ, Aden: 

PLYN: 

- Smlouva o připojení k distribuční soustavě, č. 320090084887 – RWE (plyn), podepsaná      

19. 1. 2017 
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EL.  ENERGIE: 

- Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie, č.  Z_S14_12_8120054821 – ČEZ, podepsáno 6. 9. 2016 

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení č. 

Z_S14_12_8120054821, ČEZ Distribuce, (distribuce elektřiny), podepsaná dne 26. 4. 2017 

- Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 

hladiny 0,4 kV (NN) – č. 17_SOP_01_4121266757 Distribuce ČEZ, podepsáno dne            

29. 3. 2017, (proběhla první platba  20 000,- ) 

- Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o 

právu provést stavbu, č. (IZ-12-8000588, Odry, č. p. 249, SPŠ, přeložka NN), IZ-12-

8000588/VB/2 – ČEZ Distribuce, a. s. a ADEN LP s. r. o. provozovatel distribuční soustavy, 

podepsaná dne 10. 4. 2017 

 

Vyjádření KHS: 

- Závazné stanovisko, č.j. KHSMS 34930/2016/NJ HDM, souhlasné stanovisko  k PD 

k Církevní MŠ, ze dne 11. 7. 2016 

 

Jednání v rámci MAPu (Místních akčních plánů):  

- jednání se zástupci města a regionální agentury pro sociální začleňování,  

- oficiální jednání 19. 10. 2016, 11. 1. 2017 

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

– OP VVV 

 

 

2) Oprava havarijních prvků krovů a trámů na půdě budovy školy 

- kontrola havarijních prvků krovů a trámů na půdě v objektu školy dle závěrů zprávy firmy 

MARPO – cena PD 10 890,- Kč,  

- provizorní oprava havarijní části v době jarních prázdnin 13. 2. – 18. 2. 2017 

- realizace firma Štach, cena díla 24 361,- Kč 

 

 

3) Projekt Sanace přízemí a suterénu budovy školy 

- Příprava PD a realizace díla: firma PRINS, s. r. o. 

- Jednání: 6. 2., 21. 2., 9. 3., 20. 4., 30. 5., 12. 6., 21. 6., 29. 6. 2017 

- Zahájení stavby, předání staveniště: 29. 6. 2017 

- Kontrolní dny stavby, 1. KD  4. 7.  2017, dále každý čtvrtek 13. 7. , 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8. 

- ukončení 1. části stavby – přízemí a suterén školy 21. 8. 2017 

- ukončení 2. části stavby – venkovní sanace 13. 10. 2017 

- Ukončení stavby a předání stavby 20. 10. 2017 

- Cena díla: 3 026 475,- Kč vč. DPH 

 

 

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

budovy 

- aktualizace PD pro rekonstrukci půdy a střechy budovy školy – projekční kancelář ABC, 

Olomouc 

- osobní jednání (škola, projekční kancelář, zřizovatel): 6. 2.,21. 2.,9. 3.,20. 4., 30. 5., 12. 6. 

2017, pravidelná e-mailová komunikace 

- příprava materiálů pro představení projektu zřizovateli školy v červnu – červenci 2017 
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Předpokládaná výše investice: 

 

1. ETAPA - Sanace vlhkosti zdiva 1.PP a 1.NP – Ing. Josef Kolář – PRINS Přerov 

2.591.839,- Kč bez DPH 

 

2. ETAPA - Výměna střešní konstrukce a stropních konstrukcí nad 3.NP; bez vestavby. 

- Navýšení budovy o cca 1,50 m (pozednice o cca 0,75 m). Zateplení podlahy půdy. 

Klempířské výrobky. 

- 7.068.174,- Kč výměna střešní konstrukce, vč. stropu nad 3.NP,  

- 290.319,- Kč zateplení podlahy půdy(v případě, že nebude současně realizována etapa č.4) 

- 7.358.493,- Kč bez DPH 

 

3. ETAPA – Zateplení celého objektu kontaktním zateplovacím systémem; výměna 

- okenních a dveřních výplní. VZT s rekuperací v učebnách; úprava ÚT. 

- 2.896.533,- Kč výměna oken a dveří, vč. vnitřních parapetů a žaluzií 

- 2.686.013,- Kč kontaktní zateplovací systém, vč. otlučení omítek 

- 3.000.000,- Kč VZT s rekuperací (učebny) 

- 750.000,- Kč úprava ÚT 

- 9.332.546,- Kč bez DPH 

 

4. ETAPA – Půdní vestavba, s důrazem na využití části podkroví pro domov mládeže 

- (pokoje, vč. sociálního zařízení, kabinet/vychovatelna, kuchyňský kout, technické zázemí 

- DM, obytná buňka pro kaplana, atd.). Část podkroví využito jako skladovací prostory, 

- případně jako klubovna. Dispozičně a funkčně napojeno na stávající domov mládeže. 

- obestavěný prostor = cca 1 740 m3 x 4.055,- Kč/m3 

- 7.054.798,- Kč bez DPH 

 

5. ETAPA – Interiér domova mládeže a prostor v podkroví. 

- 330.000,- Kč vybavení pokojů DM – 22 lůžek 

- 50.000,- Kč vybavení pokoje pro kaplana 

- 58.000,- Kč vybavení vychovatelny (1 vychovatel) 

- 32.000,- Kč vybavení čajové kuchyňky 

- 75.000,- Kč vybavení společenské místnosti 

- 150.000,- Kč vybavení kabinetu učitelů 

- 212.000,- Kč vybavení výtvarného ateliéru 

- 907.000,- Kč bez DPH 

 

Celkem bez DPH 27.244.676,- Kč 

DPH 21% 5.721.382,- Kč 

Celkem vč. DPH 32.966.058,- Kč 

 

 

5) Vybavení školy novými pomůckami do hudební výchovy 

 
 Název pomůcky 

 

Kč Zdroj krytí 

1. Činel, tamburína   2 246,- Dar Ing. Hrušková 

2. Stojan, pedálová lišta Yamaha   5 080,- Život dětem 3 063,- Kč 

škola 2 017,- Kč 

3. Zobcová flétna      419,- Semperflex Optimit 
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4. Metalofon, xylofon, boomwhackers  19 256,- Semperflex Optimit 

5. Digitální piano Yamaha  32 990,- Biskupství ostr.-opav. 

6. Pianino Yamaha 137 900,- Biskupství ostr.-opav. 

7. Sopraninová flétna        359,- Semperflex Optimit 

8. Oprava pianina Kašpar  18 390,- Biskupství ostr.-opav.    

9 110,- Kč, 

škola 9 280,- Kč 

9. Ladění a opravy ostatních pianin   6 130,- škola 

 

 

Celkové náklady 

 

Celkové dary 

222 770,- 

 

205 063,- 

 

škola hradila 17 707,- Kč 

 

 

Fotodokumentace – Projekt Sanace přízemí a suterénu budovy školy 

 

Kabinety v 1. NP před sanací 
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Kabinet HV v 1. NP v průběhu sanačních prací, červenec 2017 

 
 

WC chlapci před sanací (osekaná svépomocí, odpadnutá mokrá omítka, WC nepoužíváno 
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WC chlapci v průběhu sanace, osekaný obklad, příprava injektáže zdiva, červenec 2017 

 
 

Schodiště vedoucí k tělocvičně, počátek sanačních prací, červenec 2017 

 
 

Učebna VV 
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Učebna dramatické výchovy 

 
 

 

Venkovní sanační práce – počátek odkopu v části JZ budovy školy, v zahradě 
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Zpevnění štítové zdi betonovou přizdívkou, pak sanace 

 
 

 

 

 

V Odrách srpen 2017                                                              

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová 
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n)  Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
       
 
 Škola spolupracovala ve školním roce 2016/17 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, exkurzí a podpora volnočasových aktivit žáků. 

 

 Ve školním roce 2016/17 byly svolány dvě pracovní schůzky Rady rodičů KPŠ –             

11. listopadu 2016 a 21. dubna 2017. 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 2016/17 na tyto aktivity žáků: 

-  lyžařský výcvik  

-  sportovní kurz 

-  kurz tance a společenského chování 

- certifikáty z AJ 

- studentské diáře 

- ročníkové projekty 

- doprava žáků na exkurze a zájezdy 

- pomůcky do výtvarné  výchovy 

- příspěvek na zájezd do Osvětimi a Krakowa  

-  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 2017 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh: 
 

1) Oznámení o nekonání přijímací zkoušky 

 

2) Pozvánka k přijímací zkoušce – denní studium 

 

3) Rozhodnutí o přijetí ke studiu – denní studium 

 

4) Pozvánka k přijímací zkoušce – dálkové studium 

 

5) Rozhodnutí o přijetí ke studiu – dálkové studium 

 

6) Přihlašovací list – dálkové studium 

 

7) Výsledky vzdělávání za I. pololetí šk. roku 2016/17 

 

8) Výsledky vzdělávání za II. pololetí šk. roku 2016/17 

 

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

 

10) Vyhodnocení ředitelských písemek 

 

11) Vyhodnocení předehrávek 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 12 

fotodokumentace a výběr zpráv z tisku a prezentaceškoly na veřejnosti 


