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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 2017/18 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): 

  

 20. 8. 2018, č. j. MŠMT-26341/2018-2  

 

Adresa pro dálkový přístup: 

 Tel.:  042 556 730 129  

 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  20. 8. 2018 

 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy 
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b)  Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2017/18 
 

 

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 29. 11. 2016, č. j. 

28308/2016-6. Ve školním roce 2017/18 se vyučoval ve třídách PMP1, PMPA1, PMPA2, 

PMPB2, 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 29. 11. 2016, č. j. 

28308/2016-6. Ve školním roce 2017/18 se vyučoval ve třídách PMPD1, PMPD2, 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       

29. 11. 2016, č. j. 28308/2016-6. Ve školním roce 2017/18 se vyučoval ve třídách PL1, PL2, PL3 

a PL4. 

 

 

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 29. 11. 2016, č. j. 

28308/2016-6. Ve školním roce 2017/18 se vyučoval ve třídách SČ1, SČ2 a SČ4.  
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53-41-M/01 Zdravotnický asistent 
- čtyřletý studijní obor poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

určený pro dívky i chlapce  

Studijní obor schválilo MŠMT ČR dne 29. 11. 2016, č. j. 28308/2016-6, s účinností od 1. září 

2017. Je vyučován podle Školského vzdělávacího programu. Studijní obor je uváděn v seznamu 

oborů ode dne 1. 9. 2017 (MŠMT ČR č. j. 28308/2016-6) a je uveden v seznamu oborů  vzdělání 

poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze dne 20. 8. 2018, č. j. 26341/2018-

2, ve kterém je označený jako dobíhající obor. Ve školním roce 2017/18 se vyučoval ve třídě 

ZA1.  

 

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 29. 11. 2016, č. j. 

28308/2016-6. Ve školním roce 2017/18 se vyučoval ve třídách O1 a O3. 

 

Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách PL1, PL2, SČ1, SČ2 a ZA1 byly spojené  třídy 

oborů Pedagogické lyceum a Předškolní a mimoškolní pedagogika a vznikly třídy PMPA1+PL1 

a PMPA2+PL2 vždy s jednou třídní učitelkou,  jedna třída byla spojena z oborů Předškolní a 

mimoškolní pedagogika a Sociální činnost a vznikla třída PMPB2+SČ2 s jednou třídní učitelkou 

a z tříd oborů Sociální činnost a Zdravotnický asistent vznikla třída ZA1+SČ1 s jednou třídní 

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

 

 

 

V Odrách dne 14. 8. 2018 

 

 

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

 Vzdělání odb. praxe k 31. 8. 2018  

  roky/dny 

 

Interní pedagogičtí pracovníci 

PhDr. Mgr. Babka Petr VŠ 26/335 školní psycholog 

Mgr. Badejová Monika VŠ   9/304 třídní učitelka PMP1 

Mgr. Bezděková Jana VŠ 20/211 

Mgr. Červenková Ludmila VŠ 18/0 třídní učitelka PL4 

MgA. Bc. Drapa Edgar VŠ   4/171 do 31. 1. 2018 

Mgr. EliášováPetra VŠ   4/313 od 1. 2. 2018 

Mgr. Harabišová Jana VŠ 18/343 třídní učitelka O3 

Ing. Hostašová Pavla VŠ 29/203 ředitelka školy 

Mgr. Hrabálková Kateřina VŠ   4/60 třídní učitelka PL3 

Mgr. Chodurová Lenka VŠ 29/0 třídní učitelka PL2+PMPA2 

   od 1. 5. 2018 

Mgr. Jakubíková Simona VŠ 18/0 třídní učitelka PMPD2 

   třídní učitelka PMPD3 

Mgr. Janoušková Petra VŠ 10/317  

Mgr. Jestřebská Alena VŠ 35/27 

Mgr. Král Tomáš VŠ 31/136 výchovný poradce 

Mgr. Levová Jarmila VŠ 38/155 třídní učitelka O1, SČ4 

Mgr. Ludvigh Ladislav VŠ 36/252 

Mgr. Maleňáková Anna, Ph.D. VŠ   9/304 třídní učitelka PL2+PMPA2 

   do 30. 4. 2018 

BcA. Mazíková Paulína VŠ bakalářská   6/134 

Mgr. Nevřivová Zuzana VŠ 17/41 

Mgr. Ondrová Ludmila VŠ 33/229 třídní učitelka PMP4 
   třídní učitelka PMPD1  

Mgr. Richterová Kateřina VŠ   2/337 třídní učitelka PL1+PMPA1 

Mgr. Segeťová Jana VŠ   3/0 od 1. 3. 2018 

Mgr. Steinbauerová Martina VŠ   3/187 

MUDr. Šiková Danuše VŠ 33/132 třídní učitelka PMPB2+SČ2 

Ing. Šustková Jindra VŠ 31/144 zástupkyně ředitelky 

Mgr. Váhalová Zuzana VŠ   8/363 do 31. 1. 2018 

Mgr. Valentíková Tereza VŠ   3/7 třídní učitelka PMP3 

Mgr. Večeřová Silvie VŠ 20/344 metodik prevence 

Mgr. Volná Martina VŠ 14/163 třídní učitelka ZA1+SČ1 

Mgr. Vozáriková Jana VŠ 13/0 do 30. 11. 22017 
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Externí  pedagogičtí pracovníci 

Bajgarová Alexandra SŠ s mat. 

Mgr. Fišerová Petra VŠ 

Mgr. Jadavan Michal VŠ  do 2. 2. 2018 

Mgr. Masaříková Pavla VŠ  od 1.12.2018 

Mgr. Obr Pavel VŠ    

Zajíček Josef SŠ s mat.  

 

Středisko volného času 

Mgr. Bezděková Jana korepetice sboru Datio 

Mgr. Cindler David školní kapela  

Mgr. Červenková Ludmila pomocný sbormistr Datia 

 hudebka 

Hrabovská Adéla improvizace 

Mgr. Chodurová Lenka angličtina hrou 

Mgr. Janoušková Petra angličtina pro mezinárodní zkoušky PET  

Mgr. Jestřebská Alena pomocný sbormistr Datia 

 zobcové flétny 

Mgr. Ludvigh Ladislav sportovní hry 

Mgr. Maleňáková Anna, Ph.D. schola (do 30. 4. 2018) 

BcA. Mazíková Paulína školní časopis 

 divadlo 

Mgr. Ondrová Ludmila vedoucí střediska volného času 

Mgr. Pavelková Kateřina tanec 

 pohybové hry 

Mgr. Steinbauerová Martina angličtina 

Zajíček Josef sbormistr Datia 

 

Šablony MŠMT – doučování žáků ohrožených neúspěchem 

Mgr. Bezděková Jana Hra na hudební nástroj 

Mgr. Harabišová Jana Matematika 4. ročníky 

Mgr. Janoušková Petra Angličtina 4. ročníky 

Mgr. Steinbauerová Martina Angličtina 1. ročníky 

Mgr. Večeřová Silvie Němčina 1. ročníky 

 

Vychovatelé 

Hekelová Ludmila, DiS. VOŠ 12/0 

Hrabovská Adéla SŠ s mat.   2/336  

Hrabovská Josefa SŠ s mat. 18/178 

Vaňáková Marie SŠ s mat.   9/315 

Vaňurová Marta SŠ s mat. 17/158 vedoucí vychovatelka 

 

 

THP 

Hrabovská Oldřiška SŠ s mat.   

Mgr. Matějová Marie VŠ   

 

Ostatní 

Bartoníková Bedřiška výdej stravy  

Ing. Bujnochová Ludmila vrátná   
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Jakubíková Marie uklízečka 

Klézl Josef školník 

Matulová Libuše 

Ondřejová Lenka uklízečka (od 2. 6.) 

Bc. Rejko Pavel správce ICT 

Skřehotová Jarmila vrátná 

Šenkeříková Anna vrátná 

Uhlířová Pavlína uklízečka (do 1. 6.) 

Urbanová Jolanda uklízečka 

Zavadilová Vlasta výdej stravy  

 

 

V Odrách dne  14. 8. 2018 

 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 
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d) Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2017/18 
 

        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 potvrzením na přihlášce ke studiu. 

 

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 potvrzená lékařem o zdravotní 

způsobilosti ke studiu, doklad o dosaženém středním vzdělání s maturitní zkouškou (kopie 

maturitního vysvědčení). Uchazeči byli přijímáni podle data doručení přihlášky. 

 

Vzory dokumentů pro dálkové studium: 

Oznámení o nekonání přijímací zkoušky (Příloha č. 4) 

Rozhodnutí o přijetí (Příloha č. 5) 

Přihlašovací list (Příloha č. 6) 

 

Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 31. 5. 2018 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 32 

 

32 8 11 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – denní  

 

PMP 75-31-M/01 76 47 1 44 

Předškolní a mimoškolní 

Pedagogika – dálkové  

 

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

 

SČ 75-41-M/01 17 

 

16 2 10 

 

Zdravotnický asistent ZA/PS 53-41-M/01 13 12 1 7 

 

Ošetřovatel 

 

O 53-41-H/01 18 

 

16 3 4 

 

Celkem   156 

 

123 15 76 
 

 

Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 30. 9. 2018: 

Název oboru 
Zkratka 

oboru       Kód oboru 
Počet přijatých 

(včetně opakování, přestupů, 

změny oboru) 

Z toho 

chlapci 

 

Pedagogické lyceum   PL 78-42-M/03 

 

15 4 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – denní  

 

PMP 75-31-M/01 

 

47 0 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – dálkové  

 

PMPD 75-31-M/01 30  0 

Sociální činnost 

 

SČ 75-41-M/01 

 

15 2 

 

Zdravotnický asistent ZA 53-41-M/01 9 1 

 

Ošetřovatel 

 

O 53-41-H/01 

 

7 3 

 

Celkem   

 

93 + 30 = 123 10 
 

 

 

 

 

V Odrách dne 30. 9. 2018 

 

 

 

Zpracovala:  Ing. Jindra Šustková 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2017/18 
 
 

1. Výsledky vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání  

 

Ročník Počet žáků 
 Prospělo 

 s vyznam. 
  Prospělo 

Neprospělo 

(v tom nehodnoceno) 

Počet žáků 

 s opr. zk. 

I. + dálk 94 + 19 6 + 14 80 + 4 8 + 1 8 + 1 

II. + dálk 53 + 17 7 + 13 36 + 4 10 + 0 9 + 0 

III. + dálk 49 + 19 4 + 16 40 + 2 5 + 1 5 + 1 

IV. 42 1 41 0 0 

 

Celkem 
238 + 55 18 + 43 197 + 10 23 + 2 22 + 2 

293 61 207 25 10 

 

 Přehledné uspořádání výsledků vzdělávání žáků za jednotlivá čtvrtletí školního roku 

2017/18 jsou přílohou č. 7 (I. pololetí) a č. 8 (II. pololetí) této výroční zprávy. 

 

2. Výsledky závěrečných zkoušek 

 

 Ve tříletém zdravotnickém oboru studovalo 13 žáků. 12  žáků ukončilo třetí ročník, 12 žáků 

bylo připuštěno k vykonání závěrečné zkoušky písemné, praktické a ústní. 1 žákyně dokončila II. 

pololetí k 30. 6. a přistoupí k závěrečné zkoušce v září 2018.  

 

Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

 

13 6 7 0 

 

 

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

 

 V maturitních třídách PL4 (78-42-M/03 Pedagogické lyceum/9 žáků), PMP4 (75-31-M/01 

Předškolní a mimoškolní pedagogika/23 žáků), SČ4 (Sociální činnost/10 žáků) a PMPD3 (75-31-

M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma/19 žáků) studovalo celkem 42 žáků 

denního studia a 19 žáků dálkového studia. 42 žáků ukončilo čtvrtý ročník, 19 žáků ukončilo třetí 

ročník dálkového studia. 

 

V termínu 1. – 11. září 2018 přistoupí k opravnému termínu MZk 19 žáků denního studia a 1 žák 

dálkového studia. K 11. 9. 2018 uspělo z 20 žáků 9, neuspělo 10 žáků a1 žákyně se omluvila. 

Těchto 11 maturantů přistoupí k opravnému termínu na jaře 2019. 
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Počet žáků 

(k 30. 9. 2018) 

Prospělo  s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Termín 

 ústní 1. – 11. 9. 

2018  

Termín 

jaro 2019 

42 + 19 4 + 12 28 + 6 10 + 1 

 

7 + 0 0 

PMP4 – 23 2 18 3 9 3 

SČ4 – 10  0 7 3 5 3 

PL4 – 9  2 3 4 5 4 

PMPD – 19 12 6 1 1 1 

 

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

(zpracovala Ing. Jindra Šustková) 

 

4. CERTIS  
 

 Do 1. prosince 2017 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 2018 
 

 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 27. 9. 2018 

 

 

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

 Ve školním roce 2017/18 naše škola zorganizovala v prvních dvou týdnech měsíce září pro 

první ročníky adaptační pobyty ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a ve Spálově. Při přípravě aktivit 

jsme úzce spolupracovali se školním kaplanem a s animátory Diecézního centra pro mládež. 

 

 Při příležitosti 25. ročníku Celostátní přehlídky církevních škol 2018 byla uspořádána 

beseda s prof. Maxem Kašparů a autorské čtení Msgr. Petra Piťhy, od 4. do 6. dubna 2018 

proběhla výstava Jindřicha Štreita „Služebník Boží“ v kostele sv. Bartoloměje v Odrách. 

 

 V rámci prevence byly realizovány dvě besedy s okresním metodikem prevence PhDr. 

Pavlem Letým – pro 1. ročník „Právní odpovědnost“, pro 2. ročník Jak dosáhnout štěstí“. Žáci 3. 

ročníků měli besedu s Kamilem Řehákem – „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“. Ve 

spolupráci s Diecézním centrem mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí jsme 25. 1. 2018 řešili 

konfliktní vztahy ve třídě PMP3. 

  

 Metodik prevence zahájil v tomto školním roce dvouleté specializační studium pro 

metodiky prevence, Mgr. Tomáš Král absolvoval 21. 2. 2018 v rámci DVPP školení POKOS 

„Příprava občanů k obraně státu pro učitele“. 

 

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

letos také řešily vztahové problémy. Po celý školní rok měli žáci školy k dispozici „Schránku 

důvěry“ a mobilní aplikaci NNTB, zaznamenali jsme a řešili jeden případ. 

     
Počet žáků školy k 30. 9. 2017 299 

Počet tříd ve škole 19 

Školní metodik prevence Mgr. Silvie Večeřová 

Školní psycholog? ANO 

Úvazek 0,5000 

Je metodik prevence zároveň výchovným poradcem? NE 

Finanční ohodnocení ANO 

Kabinet ANO, s kolegy pedagogy 

Specializační studium pro ŠMP zahájeno 

Školské poradenské pracoviště  ANO 
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Školský preventivní  tým?  

metodik prevence,  výchovný  poradce, 

školní psycholog, vedoucí domova 

mládeže, školní kaplan 

 
Žádala škola o finanční prostředky formou grantů? NE 

 

Specializované programy uplatněné směrem k výchovně problémovým  

a sociálně handicapovaným jedincům 
 

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

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

nepracuje specializovaný rómský asistent. 
 

Formy spolupráce s rodiči 

Počet akcí pro rodiče  5 

 Pracuje při škole  žákovská samospráva?   ANO 

 
 

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
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žá

k
ů
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t 
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t 
žá

k
ů
 

p
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t 
žá

k
ů
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t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
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t 
žá

k
ů
 

p
o
če

t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o
če

t 
žá

k
ů
 

p
o
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t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o
če

t 
žá

k
ů
 

p
o
če

t 

p
ří

p
ad

ů
 

3 1 95 8 34 124 293 0 0 0 0 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:  Mgr. Silvie Večeřová 

 

Datum: 29. června 2018       

 

 

 

 

- 2 - 



 

                      Střední  pedagogická škola a  Střední zdravotnická škola 

           svaté Anežky České  
                               1. máje 249/37,  742 35  Odry                                                      IČ: 16628144 

                               Tel.:  556 730 129                                                                    info@cssodry.cz 

                               ID DS: bdsmb8x                                                                       www.cssodry.cz 
 

 

 

g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Ve školním roce 2017/18 pracovalo ve škole 40 pedagogů (z toho 6 externích) a                     

4 vychovatelky. 

 

 celkem VŠ vzdělání VOŠ vzdělání SŠ vzdělání Studující VŠ 

Vyučující 36 34 0 2 2 

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:  

 BcA. Paulína Mazíková 

 

Studium pedagogiky pro kvalifikaci učitele střední školy: 

 Mgr. Martina Volná 

 

Studium pro vychovatele: 

 Marie Vaňáková 

 

Absolvovaná školení a vzdělávací akce ve školním roce 2017/18:  

- Letní dílna hudební výchovy 

- Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí 

- Semináře GDPR 

- Sdílená imaginace 

- Státní maturita – zadavatel  

- Státní maturita – zadavatel pro žáky s PUP MZ 

- Společné vzdělávání v SŠ 

- Příprava občanů k obraně státu pro učitele 

- Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v pedagogické praxi 

- Metodické setkání výchovných poradců 

- Práce na SQSS v praxi sociální služby 

- Úvod do problematiky šikany a kyberšikany u dětí a mladistvých 

- Nepovinné intervence 

- Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání 

- Státní maturita – hodnotitel ústní zkoušky z JČ a literatury 

- Inovace ve výtvarné výchově 

- Jak učit matematiku na SŠ 
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- Datové schránky v praxi 

- Škola a rodina 

 - Státní maturita – školní maturitní komisař 

  

 Na všechna tato školení vyučujících byla ve šk. roce 2017/18 vynaložena částka 

42.393,- Kč. 

 

 

 

V Odrách dne 31. 8. 2018 

 

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     

 25. ročník – výjimečný termín: 3. – 6. dubna 2018 (organizace 2. – 7. 4. 2018) 

 (akce organizovaná naší školou již 25 let) 

 

Časový harmonogram:  

pondělí 2. 4.   večer příjezd prvních souborů 

 

úterý 3. 4.  od 9:00 hod vystoupení dětí základních škol 

 10:00 hod vernisáž výstavy Pavla Macka – Hybohledy 

  hudební doprovod ZŠ sv. Voršily z Prahy 

 dopoledne výtvarné dílny pro děti 

 13:30 hod hodnotící seminář poroty 

 odpoledne seminář improvizace pro ZŠ 

  mše svatá 

  čajovna 

  

středa 4. 4.  7:00 hod mše svatá ve školní kapli 

 od 8:00 hod vystoupení studentů středních škol a 2 semináře poroty 

 8:30 hod Mental Cafe – hostující kavárna mentálně postižených 

 17:30 hod dramatická dílna pod vedením BcA. Paulíny Mazíkové 

 18:00 hod koncert Hradišťanu  

  v závěru společné vystoupení se sbory Datio a Cantate 

 20 – 21 hod Večer chval 

  vystupující: 

  schola Stojanovo gymnázium Velehrad 

 21:00 hod čajovna, setkání s kněžími 

 

čtvrtek 5. 4.  6:30 hod setkání s kněžími 

 7:00 hod mše svatá ve školní kapli 

 od 8:00 hod dopolední vystoupení žáků středních škol a seminář  poroty 

 13:00 hod beseda s M. Kašparů 

 14:15 hod koncert skupiny No Timer 

 14:30 hod autorské čtení profesora Petra Piťhy 

 17:00 hod odpolední galaprogram 

 19:00 hod večerní galaprogram 

  

pátek 6. 4. 9:00 hod předání ocenění studentům 

 9:15 hod slavnostní mše svatá 

  celebruje pomocný biskup Mons. Martin David   

hudební doprovod: sbory Datio a Cantate 

 10:15 hod předání ocenění zakladatelům přehlídky a pomocníkům školy 
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 10:30 hod vernisáž výstavy J. Štreita „Služebník Boží“ s M. Kašparů 

 11:00 hod worship Adama Bubíka pro studenty 

 11:30 hod slavnostní oběd účastníků přehlídky 

 14:00 hod generálka slavnostního programu 

  dramatická dílna 

  hudební dílna 

 17:00 hod slavnostní galaprogram natáčený TV NOE 

 21:00 hod koncert Pavla Helana 

 22:00 hod koncerty 3 školních kapel z Oder a Brna  

 

sobota 7. 4.   odjezd účastníků  

 

Programy natáčené a vysílané televizí Noe: 

 - program Živě s NOE se studenty (živé vysílání) 

 - Večer chval (živé vysílání) 

 - vernisáž s profesorem Jindřichem Štreitem a profesorem Maxem Kašparů (živé vysílání) 

 - Kulatý stůl s hosty přehlídky (živé vysílání) 

 - koncert Pavla Helana (živé vysílání) 

 - průběžné zpravodajství v rámci přehlídkového týdne v cyklech Živě s NOE 

 - medailonky církevních škol – v přehlídkovém týdnu 3. – 6. 4. a znovu 13. 5. 2018 

 - slavnostní páteční galaprogram – vysílaný v neděli 13. 5. 2018 ve 20:00 hod 

 

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 

Základní škola sv. Zdislavy, Kopřivnice 

Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra, Ostrava 

ZUŠ duchovní hudby, Frýdek – Místek  
 

Arcibiskupství olomoucké 

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, Prostějov 

Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž 

Stojanovo gymnázium, Velehrad 

Katolická ZŠ, Uherský Brod 

Církevní ZŠ, Kroměříž 

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 
 

Partnerská škola ze Slovenska – Katolická stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, 

Košice 
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Zúčastněné soubory dle typu škol: 

Základní školy 10 (+ 2 omluveny) počet vystoupení  29 

Katolická základní škola v Uherském Brodě 

Základní škola sv. Voršily, Praha 

Základní škola sv. Voršily, Olomouc 

Církevní základní škola v Kroměříži 

Církevní základní škola sv. Ludmily, Hradec nad Moravicí 

Základní škola sv. Zdislavy, Kopřivnice 

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

Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra, Ostrava 

Katolické gymnázium – nižší stupeň, Třebíč 

Základní škola Navis, Dobřejovice 

ZUŠ duchovní hudby, Frýdek – Místek  

omluveni:  Církevní základní škola, Veselí nad Moravou 

  Základní škola Salvátor, Valašské Meziříčí 

 

Střední školy 13 (+2 omluveny) počet vystoupení 66 

Katolické gymnázium, Třebíč 

Biskupské gymnázium Brno a Mateřská škola, Barvičova 

Biskupské gymnázium v Ostravě 

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, Prostějov 

Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž 

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 

Biskupské gymnázium, Varnsdorf 

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

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

omluveni:  Církevní střední zdravotnická škola, Brno, Grohova 

  Církevní základní škola a střední škola, Plzeň 

 

Přehledné údaje: 

- počet účastníků jubilejního ročníku přehlídky: 23 škol a cca 600 účastníků 

- počet vystoupení: celkem 95, z toho 29 ZŠ a 66 SŠ 

- první den přehlídky patřil dětem ze základních škol 

 druhý a třetí den přehlídky patřil žákům středních škol 

 

V rámci přehlídky probíhaly semináře porotců pro 3 kategorie: 

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

v sekci hudebních vystoupení: MgA. Jiří Pospíšil, Mgr. Eva Polášková 

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 

- celkem bylo ve 4 kategoriích uděleno 27 čestných uznání: 

 Hudební 10 (z toho 1 pro naši školu),  

 Taneční    4  
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Dramatické   3 

Recitační   8 (z toho 1 pro naši školu) 

 

Zlatá pásma: 

- na jubilejní přehlídce byla výjimečně udělena zlatá pásma za vynikající výkony. K těmto 

oceněním byl udělen také dárkový poukaz na víkendový pobyt v Břevnovském a 

Kapucínském klášteře v Praze, v Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily v Praze a 

v Církevní domově mládeže Petrinum v Brně 

- celkem bylo ve 4 kategoriích uděleno 12 ocenění: 

 Hudební 6 (z toho 2 pro naši školu),  

 Taneční  1 

 Dramatické 0 

 Recitační 5 (z toho 1 pro naši školu) 

 

Ocenění naší školy: 

Na Celostátní přehlídce církevních škol v zájmové umělecké činnosti získala naše škola 2 čestná 

uznání odborné poroty v kategorii hudební a recitační a 2 ocenění ve zlatém pásmu. 

 

Zlaté pásmo v kategorii hudební – 2 ocenění 

 sbor Datio 

 skupina Via Cantatium Revival, písně Aleny Režné 

 

Čestné uznání v kategorii hudební – 1 ocenění 

 skupině True Colours 

 

Čestné uznání v kategorii recitační – 1 ocenění 

 Ondřej Heryán, Vojtěch Novák: „Chybíš mi“ 

 Daniela Kyselá: „Smrt“ – přednes autorských básní spolužáků 

 

Doprovodné programy: 

 - Večer chval 

 - 4 koncerty: Hradišťan, Adam Bubík, Pavel Helan, pedagogové ZUŠ Nový Jičín 

 - koncert školních kapel 

 - 2 výstavy: Pavel Macek „Hybohledy“, Jindřich Štreit „Služebník Boží“ (vernisáž s Maxem 

    Kašparů) 

 - přednáška profesora Maxe Kašparů 

 - autorské čtení profesora Petra Piťhy 

 - kavárna Mental café 

 - výtvarné dílny pro děti ZŠ 

 - hudební a dramatické dílny pro žáky SŠ a pedagogy 

 

Sponzoři přehlídky: 

MŠMT ČR, Ministerstvo kultury ČR, Město Odry, Krajský úřad MSK Ostrava, Renovabis 

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. 
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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:  616 000,- Kč 

 

 

2. Celostátní soutěž „Myšlenková mapa v anglickém jazyce“     

 - pro střední pedagogické školy v ČR 

 3. ročník – 2. celostátní akce organizovaní naší školou 

 

 Cílem soutěže je využít aktivizující výukové metody a podpořit čtenářskou gramotnost žáků 

v anglickém jazyce. Na vytváření myšlenkových map již existuje spousta počítačových 

programů, při vlastní tvorbě na papíru však žáci zapojují do učení obě hemisféry. Pedagogické 

školy už ze své podstaty podporují kreativitu a výtvarné aktivity žáků, které mohly být 

smysluplně využity právě v této soutěži. Téma již třetího ročníku soutěže, kterou jsme 

organizovali pro stření pedagogické školy v České republice, byla spisovatelka Jane Austenová, 

zakladatelka moderního rodinného románu v anglické literatuře. 

 

 Vernisáž prací, které byly vyhodnoceny, se uskutečnila dne 12. 3. 2018 v Odrách ve Střední 

pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České. Soutěže se zúčastnilo 10 

pedagogických škol. 

 

 Slavnostní otevření výstavy doprovodili žáci pedagogického oboru zpěvem a také scénkou 

z románu Pýcha a předsudek. Následovalo vyhlášení celkových výsledků a předání cen, které do 

naší soutěže věnovala nakladatelství Oxford University Press a Bridge Publishing House. 

 

 

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

 

19. – 21. 12. 2017 Rakousko, Adventní Vídeň, koncert sboru Datio 

 

 

4. Aktivity a úspěchy studentů, prezentace studentů na veřejnosti 
 

HUDEBNÍ   VÝCHOVA  

Datum vystoupení Akce      

4. 9. 2017 hudební doprovod sboru Datio při celoškolní mši svaté 

13. 10. 2017 koncert školní kapely Crazy Daisy v Novém Jičíně v klubu Galerka 

24. - 26. 10. 2017 Soustředění sboru, fara Pohoř 

9. 11. 2017 DOD - vystoupení sboru Datio 

20. 12. 2017 koncert v katedrále Marian am Gestade ve Vídni 

společný koncert se sborem Ondrášek 

22. 12. 2017 vánoční akademie ve škole 

4. 1. 2018 koncert v kostele sv. Václava v Ostravě při příležitosti 70. narozenin 

otce biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze 

11. 1. 2018 vystoupení v rámci programu DOD 

2. 2. - 3. 2. 2018 soustředění sboru Datio 
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9. 2. 2018 Datio – zpěv na celoškolní mši pro otce Michala 

10. 2. 2018 Datio zpěv na pohřební mši otce Michala Jadavana 

3. – 6. 4. 2018 Celostátní přehlídka církevních škol v ZUČ 

- Vystoupení všech školních hudebních těles  

Naší škole bylo v kategorii HV uděleno 1 Čestné uznání poroty, 

skupině True Colours a 2 výjimečná Zlatá pásma sboru Datio a 

skupině Via Cantatium Revival za písně Aleny Režné 

- Oceněná hudební vystoupení postoupila do čtvrtečních a pátečních 

galaprogramů 

- v pátek natáčení TV NOE  

6. 4. 2018 vystoupení kapely Crazy Daisy na přehlídce na koncertě školních 

rockových kapel 

25. 4. 2018 koncert sboru DATIO v Ostravě na Janáčkových slavnostech 

přímý přenos TV NOE 

30.5. 2018 doprovod slavnostní mše svaté s otcem biskupem Mons. Martinem 

Davidem, předávání maturitních vysvědčení třídám PL4, PMP4, 

SČ4 a PMPD3 

8. 6. 2018 Úspěch v krajském kole pěvecké soutěže „Anglický slavík“, 

školní kapela Crazy Daisy získala 3. místo v kategorii hudebních 

skupin, Adéla Schlesingerová, která je členkou kapely, soutěžila 

také v kategorii jednotlivců, kde také získala 1. místo a obhájila 

loňské prvenství. 

25. 6. 2018 Ocenění starosty města Odry – pro 9 žáků školy, kteří se umístili 

v celostátních kolech 

14. 6. 2018 Datio – slavnostní celoškolní školní mše svatá při předávání 

výučních listů absolventům oboru Ošetřovatel 

28. 6. 2018 Datio – školní akademie, zahradní slavnost 

29. 6. 2018 Datio – slavnostní celoškolní mše svatá 

 

 

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Datum vystoupení Aktivita 

říjen 2017 Pedagogická Poema – třídní kola 

4. 10. 2017 Pedagogická Poema – školní kolo 

8. – 11. 11. 2017 Pedagogická Poema, Most  

Celostátní přehlídka pedagogických škol – 50. ročník 

kategorie improvizace – zlaté pásmo – Monika Juříčková 

kategorie čtení – stříbrné pásmo – Adéla Ohnheiserová 

kategorie přednes – stříbrné pásmo – Anna Sulovská 

9. 11. 2017 DOD – vystoupení: improvizace 

22. 12. 2017 Vánoční akademie 

11. 1. 2018 DOD, vystoupení dramatického kroužku a improvizace 

16. 1. 2018 exkurze do Brna, návštěva divadla a realizace dramatické dílny 

březen 2018 soustředění v rámci dramatické výchovy 

14. 3. 2018 anglická pohádka  Cinderella pro děti ZŠ Komenského, ZŠ 

Pohořská v rámci kroužku SVČ 

16. – 17. 6.2018 účast a vystoupení na festivalu Dětská scéna v Brně 

25. 6. 2018 Ocenění starosty města Odry – Monice Juříčkové, Adéle 

Ohnheiserové, Anně Sulovské za medailové umístění 

28. 6. 2018 Studentská akademie 
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TĚLESNÁ   VÝCHOVA   A   TANEC   

Datum Soutěž, akce 

18. – 22. 9. 2017 Sportovní kurz, Jánské Koupele –Mokřinky – žáci 3. ročníků 

1. čtvrtletí Plavecký výcvikový kurz, Hranice, žáci 1. ročníků 

7.  – 12. 1. 2018 Lyžařský výcvikový kurz, Malá Morávka 

3. – 6. 4. 2018 Celostátní přehlídka církevních škol v ZUČ 

vystoupení tanečního kroužku s tancem „Jarní nálada“ 

  

VÝTVARNÁ   VÝCHOVA  

Datum vystoupení Aktivita 

7. – 17. 3. 2018 výstava v Brně v kavárně ERA 

žákyně třídy PMP1 se zúčastnily výtvarné soutěže pořádané 

Masarykovou univerzitou, název soutěže je „Pod povrch“. Naše 

žákyně v této soutěži nepatřily k hlavním oceněným, jejich práce 

však jsou vystaveny spolu s dalšími vybranými pracemi 

3. – 4. 5. 2018 grafická dílna 

 
VĚDOMOSTNÍ  SOUTĚŽE 

Matematika  

po celý školní rok logická olympiáda, matematický klokan, soutěž v řešení sudoku, 

piškvorky, školní kola matematické soutěže pro SOŠ „Makovice“ 

8. 11. 2017 soutěž v sudoku 

16. 3. 2018 matematický klokan 

  

ČJ a Literární soutěže  

27. 11. 2017 olympiáda z ČJ – školní kolo 

1. 2. 2018 olympiáda z ČJ – okresní kolo v Novém Jičíně, 2 žákyně 

březen 2018 literární soutěž „Perem studenta“ 

21. 3. 2018 literární soutěž „Filipa Venclíka“ 

dne 21. 3. 2018 se naše 4 žákyně zúčastnily vyhlášení výsledků 

Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka, kterou pořádá Hotelová 

škola Radlická z Prahy a Nadační fond Filipa Venclíka. Z devíti 

našich prací byla oceněna esej Anny Zálešákové ze třídy PMP3. 

Získala zvláštní ocenění. 

celoročně vydávání školního časopisu – nový název „SKLO“ 

  

AJ, NJ  

a jazykové soutěže 

 

prosinec 2017 Konverzační soutěž v AJ – školní kolo 

28. 1. – 4. 2. 2018 projekt EDISON, zahraniční studenti VŠ ve výuce ve všech třídách 

8. 2. 2018 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. Naši školu reprezentovaly Adéla Kleslová a 

Daniela Kyselá ze 3. ročníku Pedagogického lycea. Adéla Kleslová 

se umístila na celkovém 1. místě, Daniela Kyselá na 3. místě 

v rámci pořadí středních odborných škol  
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únor 2018 Literární soutěž SPUSA, pořádaná s podporou MŠMT a 

Amerického velvyslanectví: je to prestižní záležitost pořádaná 

každoročně, letos se poprvé z naší školy zúčastnil David Popelka ze 

třídy PL2 a postoupil do celostátního kola. Jde o volný slohový 

útvar psaný v anglickém jazyce na zadané téma – letos je to 

„Budoucnost“ a Ray Bradbury. 

14. 3. 2018 Anglická pohádka „Cinderella“ pro děti ZŠ Odry Komenského a 

ZŠ Odry Pohořská 

8. 6. 2018 Pěvecká soutěž English Nightinghal  v Ostravě, krajské kolo 

1. místo v kategorii sólový zpěv, 3. místo v kategorii kapely 

březen 2018 vyhodnocení celostátního kola soutěže Myšlenkové mapy v AJ, 

kterou pořádá naše škola pro SPdgŠ v ČR 

1. místo v 1. kategorii: Marie Kubrická, Gabriela Kučerová 

1. místo ve 2. kategorii: Ivana Bělunková 

zvláštní ocenění: Klára Tarabová 

září 2017 – květen 2018 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 2018 – duben 2018 intenzivní kurzy AJ ke státní maturitě a k mezinárodním zkouškám 

  

Školní srovnávací 

testy,  předehrávky, … 

 

4. – 5. 12. 2017 Projektové dny – obhajoby a prezentace ročníkových projektů – 3. 

ročníky 

duben – červen 2018 HV – předehrávky v rámci předmětu Hra na hudební nástroj 

květen – červen 2018 ročníkové ředitelské písemky z maturitních předmětů 

21. – 22. 6. 2018 Projektové dny – obhajoby a prezentace ročníkových projektů – 2. 

ročníky 

  

Zdravotnická soutěž  

25. 4. 2018 Zdravotnická soutěž pro žáky oborů Ošetřovatel, Sociální činnost, 

Zdravotnický asistent 

  

Ekologické aktivity  

celoročně Zapojení do programu ekologická škola MRKEV a MRKVIČKA 

celoročně Projekt Recyklohraní 

 

 

5. Duchovní obnovy, adaptační a víkendové pobyty   
 

Duchovní obnovy, seznamovací pobyty pro 1. ročníky  

4. – 5. 9. 2017 SČ1 + ZA1 (TU – Mgr. Martina Volná) – fara Spálov 

6. – 7. 9. 2017 O 1  (TU –Mgr. Jarmila Levová) – fara Spálov 

11. – 13. 9. 2017 PL1 + PMPA1 (TU – Mgr. Kateřina Richterová) – Diecézní 

středisko mládeže Stará Ves nad Ondřejnicí 

13. – 15. 9. 2017 PMP1 (TU – Mgr. Monika Badejová) – Diecézní středisko 

mládeže Stará Ves nad Ondřejnicí 
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Vedení: školní kaplan P. Michal Jadavan, metodik prevence Mgr. Marie 

Chrástková, třídní učitelé, hosté (další vyučující) 

Místo konání: Středisko mládeže Stará Ves nad Ondřejnicí a fara Spálov 

Duchovní obnova – 2. ročníky 

11. – 12. 9. 2017 PL2 + PMPA2 (TU – Mgr. Anna Maleňáková, Ph.D.)  – fara 

Spálov  

Vedení: školní kaplan P. Michal Jadavan , třídní učitel 

Duchovní obnova – 4. ročníky 

6. – 7. 9. 2017 SČ4 (TU – Mgr. Jarmila Levová) – fara Spálov 

14. – 15. 11. 2017 PMP 4 (TU – Mgr. Ludmila Ondrová) – ve škole 

Vedení: školní kaplan P. Michal Jadavan , třídní učitel 

Duchovní obnova- pedagogický sbor 

1. 9. 2017 společná mše sv. pro pedagogy a nepedagogy ve školní kapli 

1. 9. 2017 duchovní obnova pro pedagogy a nepedagogy na faře v Odrách 

P. Michal Jadavan, sr. Ludmila Němcová 

12. 6. 2018 setkání pedagogů na faře v Odrách 

Duchovní aktivity      

celoročně příprava 2 žáků k 1. svatému přijímání a dalších 10 žáků ke 

svátosti biřmování 

15. 9. 2017 Den církevních škol – celoškolní pěší pouť na poutní místo Maria 

Stein, společná mše svatá 

31. 10. – 1. 11. 2017 noční adorace, Taize 

listopad 2017 okresní kolo Bible a my, Kopřivnice 

Adventní doba 2017 roráty ve školní kapli, každé úterý 

adventní program 

13. 12. 2017 slavnostní mše svatá – křest 2 žáků školy 

prosinec 2017 každý pátek, velká přestávka – modlitby žáků za otce Michala 

9. 2. 2018 celoškolní mše svatá – rozloučení s otcem Michalem 

10. 2. 2018 pohřební mše svatá – rozloučení s otcem Michlem 

14. 2. – 28. 3. 2018 postní program 

postní duchovní program 

8. 5. 2018 udělení svátosti biřmování 10 žákům 

19. 5. 2018 udělení svátosti křtu a biřmování 1 žákovi 

Třídní výlety 

26. – 27. 6. 2018 třídní výlety všech tříd  

 

 

Celoškolní mše svaté 

4. 9. 2017 mše svatá na zahájení školního roku v kostele sv. Bartoloměje 

15. 9. 2017 Den církevních škol – mše svatá, pouť k Maria Stein 

10. 11. 2017 mše svatá na svátek sv. Anežky České v kostele sv. Bartoloměje 

13. 12. 2017 vánoční mše svatá v kostele sv. Bartoloměje spojená s křtem 2 žáků 

28. 3. 2018 velikonoční mše svatá v kostele sv. Bartoloměje 

6. 4. 2018 mše svatá pro účastníky Celostátní přehlídky církevních škol v zájmové 

umělecké činnosti 

30. 5. 2018 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 

29. 6. 2018 závěrečná celoškolní mše svatá 
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Další aktivity v duchovní oblasti 

Adventní program 

- úterní roráty ve školní kapli v 7:15 hod 

 

Postní program 

- noční adorace a duchovní program, nástěnky s nabídkou úkolů (modliteb, dobrých skutků) 

 

Program „Růženec pro otce Michala“ 

- pravidelné modlitby Růžence 

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

- setkání a modlitby v domově mládeže 

- příprava na křest (2 žáci) 

- svátost křtu a biřmování (2 žáci, 13. 12. 2017), o. Michal Jadavan 

- celoškolní mše svatá za o. Michala Jadavana, 9. 2. 2018 

- svátost biřmování (8. 5. a 19. 5. 2018), o. Pavel Obr 

 

 

6. 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 20. a 21. 11. 2017 (formální úprava) a 4. a 5. 12. 2017 

(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 2016/17 a 2017/18 a 

praktická pracoviště: 

Třída PMP3: 

- 2. světová válka z pohledu obyčejných lidí  

  – Mgr. Anna Maleňáková, Ph.D., praktický výstup v SPdgŠ a SZŠ sv. AČ, Odry  

- Říkadlo – Mgr. Ludmila Červenková, praktický výstup v MŠ Čtyřlístek, Odry 

- Evropská unie – síla v rozmanitosti 

   – Mgr. Zuzana Váhalová, praktický výstup v MŠ Čtyřlístek, Odry 

- Pro Elišku – Mgr. Alena Jestřebská, praktický výstup ve 4. třídě ZŠ, Odry  

 

Třída PL3: 

- Youtube – Mgr. Kateřina Hrabálková, praktický výstup v SPdgŠ a SZŠ sv. AČ, Odry 

- Sekty – MUDr. Danuše Šiková, praktický výstup v SPdgŠ a SZŠ sv. AČ, Odry 

  

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

praktické části navštívili MŠ Čtyřlístek, Odry, ZŠ Odry, Komenského a ZŠ Odry, Pohořská. 

 

 

7. Projekt DofE – mezinárodní cena vévody z Edinburghu 
 

 Projekt má čtyři povinné části: vědomostní, sportovní, dobročinnou a expediční. Snaží se 

rozvíjet ty, kteří se rozhodli na sobě pracovat. Ve škole jsou zapojené 2 vyučující a 15 žáků. 

Žádost o zahájení spolupráce byla podána 30. 8. 2017, smlouva byla podepsaná dne 5. 9. 2017. 
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8. Prezentace školy v Odrách a spolupráce s místními organizacemi 
  

Spolupráce se ZŠ Komenského: 

 - odborné praxe žáků v družině 

 - anglické divadelní představení pro děti 4. a 5. tříd, 14. 3. 2018, pohádka Cinderella 

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

 - spolupráce v rámci ročníkových projektů, realizace ukázkových hodin (7. 6. 2018) 

 

Spolupráce se ZŠ Pohořská: 

 - anglické divadelní představení pro děti 4. a 5. tříd, 14. 3. 2018, pohádka Cinderella 

 

Spolupráce se ZUŠ Odry: 

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

vystupující děti, 14. – 15. 5. 2018, 15:00 – 17:00 hod, zapojeno bylo ve 3 skupinách 38 žáků 

 

Spolupráce s MŠ Čtyřlístek Odry: 

 - spolupráce ve formě odborných praxí žáků školy 

 - anglické divadelní představení pro děti, 14. 3. 2018, pohádka Cinderella 

 - 14. 6. 2018 Olympijské hry mateřských škol, kterou pořádá MŠ Čtyřlístek Odry a naše  

    děvčata ze třídy PMP2 pomáhají při organizaci, zapojeno bylo 17 žákyň 

 

Spolupráce s Domovem v Odrách: 

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

- návštěvy žáků v domově v rámci sociálního programu školy 

 

Spolupráce s farností Odry: 

- doprovázení pacientů na mše svaté v nemocnici každou středu (5 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: 

- 24. 11. 2017 školení 1. pomoci v Městském úřadě v Odrách – školitel: vyučující školy Mgr. 

Martina Volná 

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

zahájení 25. ročníku 

- slavnostní ocenění Města Odry pro 9 žáků za umístění v celostátních kolech soutěží a 

ocenění 2 pedagogů,  Ing. Jindry Šustkové a Mgr. Ludmily Ondrové za velký přínos škole a 

městu Odry a za vedení Celostátní přehlídky – 25. 6. 2018 

 

Spolupráce v rámci MAP 

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

- příprava společného projektu všech oderských škol v rámci IROPu – OP VVV 

 

Spolupráce s firmou Eurovia Kamenolomy, provozovna Jakubčovice, Mateiciuc Odry: 

- 8. 1. 2018 školení o první pomoci – školitel: vyučující školy Mgr. Martina Volná, Mgr. 

Ludmila Ondrová 
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Spolupráce s NZDM Kopřivnice: 

-  vystoupení žáků v rámci programu ke svátku sv. Mikuláše 

 

 

9. Zapojení do celostátních dobročinných akcí a nadací: 
 

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

Život dětem. Ve dnech 7. – 8. 9. 2017 a 4. – 5. 12. 2017 se účastnilo vždy 10 žáků školy ze 

druhých ročníků oborů sociální činnost, předškolní a mimoškolní pedagogika. V zářijovém 

termínu bylo vybráno 5 398,- Kč. V prosincovém termínu bylo vybráno 7 457,- 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 19. – 21. 3. 2018. 
 

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

V našem současném projektu již druhým rokem podporujeme chlapce ze Zambie, jeho jméno je 

Lungu Solomon, celkový příspěvek žáků za školní rok 2017/18 byl 8 000,- Kč.  
 

 Vánoční hvězda 

 Naše škola se letos tradičně 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 osmé. K naší škole se připojily také další 

organizace: MěÚ Odry, ZŠ Odry Pohořská, firmy Semperflex a Ypsilon Plus Odry. Projekt vede 

Mgr. Alena Jestřebská. Prodali jsme 10 ks velkých a 47 ks malých hvězd a celkový výtěžek 

z prodeje činil 12 350,- Kč. 
 

 Sbírka pro Fond Sidus  

 Ve třetím listopadovém týdnu 2017 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 700,- 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. 
 

 Sbírka pro seniory v Belgii 

 Žáci ve školní žákovské samosprávě celý školní rok organizovali sbírku čajových lístečků 

pro nákup elektrických vozíčků pro klienty v domovech seniorů v belgickém městě Malmedy. 

Posbírali 30 737 lístečků, což umožní nákup 3 vozíčků. Lístečky byly do Belgie spolu s dopisem 

žákovské samosprávy odeslány 26. června 2018. 
 

 Sbírka knih s výtěžkem pro zdravotního klauna 

 Sbírka knih byl druhý charitativní projekt žákovské samosprávy. Utržené peníze – 1 963,- 

Kč putovaly do neziskové organizace Zdravotní klaun, která roznáší radost v nemocnicích a 

domovech pro seniory. 

 

10. Propagace školy 

 

Tištěné a elektronické propagační materiály: 

-  neustále aktualizované www stránky školy 

-  webové stránky školního sboru Datio  

-  webové stránky improvizační skupiny  

-  webové stránky církevní školy na Facebooku  
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-  aktualizace školských portálů 

-  příprava nového letáku pro další školní rok – obnovený leták 

-  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/Praktická sestra“ 

 

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 

- velké ½ stránkové články v přílohách Vzdělávání: Novojičínský deník, Moravskoslezský 

deník, Region, Hranický týden, 5+2 (v listopadových i lednových termínech) – texty jsou 

doložené v přílohách 

 

Pravidelné, příležitostné články v tisku: 

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

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

Katolický týdeník, časopis IN 

 

Informace v křesťanských médiích: 

rádio Proglas 

 - informace a pozvánky ke Dni otevřených dveří 9. 11. 2017 a 11. 1. 2018 

 - informace k novému oboru Zdravotnický asistent 

 - celostátní přehlídka církevních škol 

televize Noe 

 - celoroční jednání a přípravy jubilejního ročníku celostátní přehlídky 

 - živé vysílání k jubilejní 25. přehlídce, vystoupení 6 žáků, 23. 3. 2018; 11:30 – 12:00 hod 

 - živý přenos Večera chval, 4. 4. 2018 

 - záznam slavností mše svaté, 6. 4. 2018 

 - záznam vernisáže Jindřicha Štreita s Maxem Kašparů, 6. 4. 2018 

 - Kulatý stůl s hosty celostátní přehlídky, 6. 4. 2018 

 - záznam slavnostního galaprogramu 25. přehlídky, 6. 4. 2018 

 - natáčení medailonků církevních škol 

 - vysílání záznamu slavnostního galaprogramu 25. ročníku, 13. 5. 2018 

 - vysílání medailonků církevních škol, 13. 5. 2018 

- přímý záznam koncertu sboru Datio v kostele sv. Václava na Janáčkovských slavnostech 

v Ostravě, 24´6. 4. 2018 

ČT2, Křesťanský magazín: 

 - informace o koncertu sboru Datio k životnímu jubileu otce biskupa Mons. F. V. Lobkowicze 

 - vysílání informací o 25. ročníku celostátní přehlídky – duben a květen 2018 

Časopis IN: 

 - celostránková informace o škole a o otci Michalu Jadavanovi 

 - celostránková prezentace 25. ročníku celostátní přehlídky 

 

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

 místo termín 

1. Mořkov, 9. třída  

2. Kopřivnice/ZŠ sv. Zdislavy, 9. třída 17. 10./út 

3. Kopřivnice/ZŠ Alšova, 9. třída 10. 10./út 
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4. Třinec/Veletrh vzdělávání 11. 10./stř 

5. Odry/ZŠ Pohořská, 9. třída 12. 10./čt 

6. Spálov/ZŠ, 9. třída 17. 10./út 

7. Melč/ZŠ, 9. třída 18. 10./stř 

8. Nový Jičín/Gemma 18. 10./stř 

 Nový Jičín/Gemma 19. 10/čt 

9. Zubří/ZŠ, 9. třída 24. 10./út 

10. Fulnek, ZŠ JAK, třídní schůzky 25. 10./stř 

11. Střítež/ZŠ, 9. třída 31. 10./út 

12. Frenštát p/Radhoštěm/ZŠ Záhuní, 9. třída 1. 11./stř 

13. Frýdek – Místek/Trh vzdělávání 7. 11./út 

14. Opava/Informa 8. 11./stř 

 Opava/Informa 9. 11./čt 

15. Odry/ZŠ Komenská, 9.třída 9. 11./čt 

16. Odry, Den otevřených dveří SPdgŠ a SZŠ sv. AČ 9. 11./čt 

17. Suchdol nad Odrou/ZŠ, 9. třída 9. 11./čt 

18. Frenštát p/Radhoštěm/ZŠ Tyršova, 9.třída 14. 11./út 

19. Karviná/Volba povolání 14. 11./út 

20. Fulnek/ZŠ TGM, třídní schůzky 20. 11./út 

21. Havířov/Volba povolání 21. 11./út 

22. Hodslavice/ZŠ, 9.třída 23. 11./čt 

23. Bílovec/Den pro střední školy 23. 11./čt 

24. Hranice/Prezentační výstava SŠ 28. 11./út 

25. Orlová/Volba povolání 30. 11./čt 

26. Ostrava/Učeň, Středoškolák 1. 12./so 

 Ostrava/Učeň, Středoškolák 2. 12./ne 

27. Příbor/ZŠ Jičínská, 9. třída 18. 12./po 

28. Raškovice/ZŠ, 9. třída 9. 1/út 

29 Odry, Den otevřených dveří SPdgŠ a SZŠ sv. AČ 11. 1./čt 

 

 

Děkanáty a základní školy 

obdržely 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. 

 

Prezentace v kostelích: 

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

 

8. 11. – 26. 11. 2017 Bílovec Fulnek 

26. 11. – 4. 12. 2017 Hranice Odry 

4. 12. – 18. 12. 2017 Nový Jičín Ostrava – Poruba 

18. 12. 2017 – 6. 1. 2018 Kopřivnice Ostrava – Mariánské Hory 
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22. 12. 2017 – 22. 1. 2018 Ostrava – katedrála Božského Spasitele 

22. 1. – 18. 2. 2018 Ostrava – kostel sv. Josefa (Salesiáni)  

18. 2. 2018 Ostrava – Přívoz  

6. 1. – 20. 1. 2018 Hradec nad Moravicí Lipník nad Bečvou 

 

Propagace v celé diecézi v rámci listů Acta Curie 

 

Další propagační a prezentační aktivity školy: 

5. 12. 2017 veřejná prezentace ročníkových projektů 

20. 12. 2017 koncert sboru Datio v katedrále Maria am Gestade ve Vídni 

10. 11. 2017 Den otevřených dveří s programem 

11. 1. 2018 Den otevřených dveří s programem 

4. 1. 2018 koncert v kostele sv. Václava v Ostravě při příležitosti 70. narozenin otce  

   biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze 

5. 1. 2018 15. školní reprezentační ples v Odrách v Dělnickém domě 

3. – 6. 4. 2018 Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti 

26. 4. 2018 koncert sboru Datio – Ostrava, kostel sv. Václava 

25. 6. 2018 ocenění starosty města Odry – 9 žáků za umístění v celostátních soutěžích 

28. 6. 2018 závěrečná školní akademie 

 

 

 

Výběr zpráv z tisku je přílohou této výroční zprávy.  

 

 

 

 

Odry, květen – červenec 2018 

 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto viz  následující fotodokumentace 
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Fotodokumentace 
Hudební výchova 

Sbor Datio 

Sbor Datio a sbor Ondrášek, společný koncert v katedrále Maria am Gestade, Wien, 21.12.2017,  

 
 

Datio, Wien, Schönbrunn 
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Koncert k narozeninám otce biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze 

v kostele svatého Václava v Ostravě 
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Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol, 25. ročník 

 

Tanec 

 
 

Taneční kroužek naší školy, tanec „Jarní nálada“, 25. Celostátní přehlídka  

 

HV 

 
 

Sboreček  - písně Aleny Režné – ocenění ve Zlatém pásmu 
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Sbor Datio, SPdgŠ a SZŠ sv. AČ, Odry, Zlaté pásmo 

 

 

 

 
 

Ocenění zakladatelů školy a přehlídky 
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Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol, 25. ročník 

 

Dětské soubory 

 

 
Katolická základní škola v Uherském Brodě 

 

 

 
 

Sbor Holoubci a hrdličky, CZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice 
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Církevní ZŠ Přemysla Pittra v Ostravě 

 

Středoškolské soubory 

 

 

 

 
 

Stojanovo gymnázium Velehrad 
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Sbor  Datio v kostele sv. Bartoloměje 

 

 

 
 

Sbor  Cantate Brno   
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Tělesná výchova – sportovní kurzy 

 

 
Sportovně turistický kurz, září 2017 

 

 

 

 
Plavecký kurz, podzim 2017 
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Anglický jazyk 

 

   
Soutěž Anglický slavík, umístění v krajském kole 

 

 
 

Anglická pohádka Cinderella a výukový program pro děti ZŠ a MŠ  v Odrách 
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                      Střední  pedagogická škola a  Střední zdravotnická škola 

           svaté Anežky České  
                               1. máje 249/37,  742 35  Odry                                                     IČ:  16628144 

                               Tel.:  556 730 129                                                                    info@cssodry.cz 

                               ID DS: bdsmb8x                                                                       www.cssodry.cz 
 

 

 

i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti  
 

Ve školním roce 2017/18 se konala: 

 

 1) Kontrola MŠMT: 

Kontrolu provedla: MŠMT, Praha 

Zaměření kontrolní činnosti: Kontrola čerpání a využití dotace z roku 2017, z kapitoly 333 

MŠMT: Rozhodnutí č. 1309-1/2017 a rozhodnutí č. 29074-

1/2017 na financování programu „Podpora odborného 

vzdělávání“.  

Termín kontroly: 24. 5.  2018 

Složení inspekčního týmu: Ing. Lenka Skřivánková, Mgr. Petr Chytil, Ing. František Černý, 

Mgr. Zdeněk Pracný 

Protokol o kontrole č. j.: MŠMT-7490/2018-1 

 

Závěr kontroly: zjištěné nedostatky. 

 1.  Porušení ustanovení § 12 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

Kontrolovaná osoba porušovala uvedený předpis tím, že prováděla zápisy do účetních 

knih na základě účetních záznamů, které neměly předepsané náležitosti (např. parafa 

namísto podpisu). 

 

 2. Porušení ustanovení bodu 1. Dalších podmínek a potažmo bodu 5. Dalších 

podmínek v rámci povinností příjemce dotace uvedených v Rozhodnutí, a návazně 

ustanovení § 3, písm. e) a § 44, odst. 1 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů 

  Kontrolovaná osoba porušila uvedené předpisy tím, že prokazatelně v rozporu 

s Povinnostmi příjemce dotace stanovenými v Rozhodnutí, použila dotaci na úhradu 

odměn, které byly vyplaceny zaměstnancům školy podle dohod vykonávaných mimo 

pracovní poměr ve výši 1 835,- Kč a předložené vyúčtování poskytnuté dotace za 

období září – prosinec 2017 tuto skutečnost neobsahovalo a tím neodpovídalo reálné 

skutečnosti o čerpání dotace. 

 

  V námitkách ke kontrolnímu zjištění jsme uvedli: 

 1. Drobné formální nedostatky byly odstraněny ihned na místě v průběhu kontroly. 

 2. Dotační prostředky byly využity na zaplacení mzdových nákladů, a také odměn z dohod 

o pracovní činnosti ve výši 1 835,- Kč výhradně pro vyučující podpořeného oboru 

Ošetřovatel, kterému byly dotační prostředky na podporu odborného vzdělávání určeny. 

  

 2) Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny: 

Termín inspekční činnosti: 2. 10. 2017 

Kontrolované období: 1. 10. 2014 – 31. 8. 2017 

obsah kontroly: kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

dodržování ostatních povinností plátce pojistného 
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Závěr kontroly: Plátce dodržuje zákonná ustanovení a termíny. Nedostatky 

nebyly zjištěny. 

Protokol o kontrole č.j.: S-KZ-VZP-17-01935908-T885 

Termín vydání protokolu: 16. 10. 2017 

 

 3) Kontrola BOZP 

Termín kontroly: 9. 1. 2018 

Závěr kontroly: kontrolované prostory jsou v pořádku 

Přetrvávající problém: okna ve škole, nevyhovující dílna školníka 

Od poslední kontroly je díky velké prázdninové sanaci vyřešená vlhkost v přízemí školy. 

 

 4) Kontrola PO, školení PO, školení 1. pomoci 

Ve školním roce 2017/18 proběhlo školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a požární 

hlídky, a to dne 22. 11. 2017, školitelem byl Ing. Michal Langer. 

Dne 1. 9. 2017 proběhlo školení První pomoci, školitelka: Ilona Gruszczyková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V Odrách červenec 2018                                                                  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. 2017. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 
 

A) Hlavní činnost 
 

1. Struktura zdrojů 

Hlavním zdrojem příjmů na provoz školy v roce 2017 byla provozní dotace MŠMT poskytnutá 

ve výši  15 593 987,- Kč. Doplňujícím zdrojem byly účelové dotace a rozvojové programy 

MŠMT, příjmy od žáků za ubytování v domově mládeže, které dosáhly 884 8600,- Kč, školné 

dálkového studia 254 380,- Kč, příspěvky a dary ve výši 891 759,- Kč, ostatní tržby a výnosy ve 

výši 204 650,- Kč. 

 

 

2. Účelové dotace a rozvojové programy 

 

MŠMT: 

- Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2017   30 000,- Kč 

- Dotace na odborné vzdělávání 270 546,- Kč 

- Program MŠMT :Podpora inkluze …“, tzv. Šablony 109 914,- Kč 

 

Ministerstvo kultury: 

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

 

Město Odry: 

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

 

Moravskoslezský kraj: 

- Dotace na Celostátní přehlídku církevní škol 150 000,- Kč 

- Integrovaný regionální operační program MSK   54 450,- Kč 
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3. Přijaté dary na provoz školy: 

 

Sdružení Renovabis 

- na 25. ročník přehlídky v roce 2018      80 000,- Kč 

   

Biskupství ostravsko-opavské: 

- na potřeby ŠPO      30 000,- Kč 

- Celostátní přehlídka církevních škol      30 000,- Kč 

- nákup hudebních nástrojů    180 000,- Kč 

- praxe žáků    106 060,- Kč 

- režijní náklady burzovního obchodu energií        6 254,- Kč 

 

Arcibiskupství pražské: 

- Celostátní přehlídka církevních škol        5 000,- Kč 

 

Arcibiskupství olomoucké: 

- Celostátní přehlídka církevních škol      25 000,- Kč 

 

Život dětem, o. p. s.        3 063,- Kč 

Sempreflex Optimit Odry      20 000,- Kč 

Českomoravská provincie římské unie řádu sv. Voršily        5 000,- Kč 

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka        5 000,- Kč 

 

4. Přijaté dary na investiční činnost: 
 

Biskupství ostravsko - opavské: 

- vlhkostní průzkum  a návrh sanačních opatření      19 965,- Kč 

- stavební práce – sanace vlhkosti 3 711 197,- Kč 

- výkon autorského a technického dozoru – sanace       73 689,- Kč 

- záloha na přeložku nízkého napětí    406 088,- Kč 

- projekční práce – sanace vlhkosti      90 750,- Kč 
 

 

B) Doplňková činnost 
 

Příjmy z doplňkové činnosti tvořilo nájemné tělocvičny a pronájem prostoru pro automat na 

kávu. V roce 2017 činily výnosy z doplňkové činnosti 19 930,- Kč, náklady na provozování 

doplňkové činnosti 9 000,-  Kč, hospodářský výsledek v doplňkové činnosti byl 10 930,- Kč. 
 

 

C) Investiční akce 
 

V roce 2017 probíhala další etapa rekonstrukce školy – sanace vlhkosti a rekonstrukce sociálního 

zařízení v přízemí budovy, kterou finančně zaštítil zřizovatel – 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. 
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Mzdové náklady 11 415 636,- Kč 

Zákonné sociální pojištění   2 685 136,- Kč 

Zákonné zdravotní pojištění      967 117,- Kč 

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

provozních nákladů činila   3 404 640,- 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 482 615,- Kč 

Výnosy 476 054,- Kč 

 

 
 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 V roce 2017 naše škola hospodařila se ztrátou –3 913,60 Kč v hlavní činnost a ziskem   

10 930,- Kč v doplňkové činnosti. Celkový výsledek hospodaření činil 7 016,40 Kč. 

 

 

 

V Odrách 27. 8. 2018 

 

 

Zpracovala: Mgr. Marie Matějová, ekonomka 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: 31. 1. 2018 

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

Registrační číslo žádosti:  

ID předložení žádosti: 1445962 

Název projektu: Odborná praxe žáků maturitního oborů Zdravotnický asistent a 

Sociální činnost a učňovského oboru Ošetřovatel na Slovensku 

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

vyslání 24 žáků a 4 vyučujících na dobu 14 dnů na odbornou stáž 

na Slovensko. Projekt je plánován na dva školní roky: 2018/19 a 

2019/20. Jedná se o žáky oborů Zdravotnický asistent,  Sociální 

činnost a učebního oboru Ošetřovatel. Praxe by probíhala ve 

dvou domovech seniorů v Holíči. Tato praxe je smluvně 

předjednána a potvrzena slovenskými partnery. 

Doba realizace: 2 školní roky – 2018/2019 a 2019/2020 

Potvrzeno/schváleno: 28. 5. 2018 

Podpis grantové smlouvy: 12. 7. 2018 

Schválená částka: 43 028 Euro 

 

2. IROP – podrobně také v části m) této výroční zprávy 

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 

Uzavřené smlouvy 

 o vzájemné spolupráci: hodiny První pomoci v nových odborných učebnách pro žáky ZS 

  se ZŠ Odry, Komenského 

  se ZŠ Odry, Pohořská 

Rozpočet projektu: 5 086 976,- Kč 

Výše dotace projektu: 4 482 158,40 Kč 

Schválení projektu: 20. 7. 2017 

Zahájení výběrového řízení: listopad 2017 - říjen 2018 
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3. 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 nástroj) 

Realizace projektu: 2 školy roky – 2017/18 a 2018/19 

Rozpočet projektu  

 – výše dotace: 638 308,- Kč 

 

4. Příprava projektu OP VVV – Šablony II – 2018 (pro SVČ) 

Datum podání projektu: elektronická žádost o podporu je připravena k podání v září 2018 

Registrační číslo projektu: zatím nepřiděleno 

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 asistenta, školení vyučujících (individuální a 

kolektivní pro rozvoj kompetencí pedagogů – práce se žáky 

ohroženými školním neúspěchem projektové dny v SVČ) 

Realizace projektu: 2 školní roky – 2018/19 a 2019/20 

Rozpočet projektu  

 – výše dotace: žádost ve výši 469 232,- 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: 6. 10. 2017 

Schváleno: 12. 11. 2017 

Výše dotace pro období 1. 9. 2017 – 31. 1. 2018:   63 255,- Kč 

Výše dotace pro období 1. 1. 2018 – 30. 9. 2018: 126 510,- Kč 

 

6. Příprava projektu OP VVV ve spolupráci s odborem školství města Odry a se ZŠ a SŠ 

Odry 

 

Plánovaná účast naší školy na projektu a finanční přínos: 

- Podpora spolupráce mezi školami, naše škola připraví anglickou pohádku pro děti I. stupně 

základních škol (12 800,- Kč) 

- Vzájemná hospitace pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ (26 000,- Kč) 

- Podpora aktivit žáků – podpora žákovské samosprávy (14 400,- Kč) 

- Podpora sounáležitosti kolegů se školou a odborného vzdělávání pedagogů – třídenní 

výjezdní školení pedagogické sboru (141 000,- Kč) 
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- Podpora odborného vzdělávání – vybavení odborných učeben, zdravotnické figuríny 

(130 000,- Kč) 

 

Podání projektu: koordinovaně za celé město Odry, pravděpodobně na podzim 2018 

  

7. Renovabis – přehlídka  

Název projektu: Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti 

  24. a 25. ročník – 2. část 

Termín podání projektu: 3. 10. 2017 

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: 1. 12. 2017 

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

církevních škola v zájmové umělecké činnosti, 24. a 25. ročník – 2. 

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

zajištění spolupráce s křesťanskou televizí NOE. S televizí NOE 

jsme v rámci této 2. části pořídili následující programy: živý přenos 

Večera chval z 25. ročníku (4. 4. 2018), přenos slavnostního večera 

v pátek 6. 4. 2018, bylo dokončeno natáčení medailonků dalších 5 

zúčastněných církevních středních škol, konal se woship – 

duchovně-hudební odpoledne, dne 6. 4. 2018.   

Požadovaná výše podpory: 180 000,- Kč 

Přiznaná výše podpory:   80 000,- Kč 

Spoluúčast školy: 535 366,- Kč, tj. 87% 

Evidenční číslo projektu: 413/2017 

Rozhodnutí komise ČBK o přidělení podpory ze dne 1. 12. 2017 

Vyúčtování projektu: 28. 6. 2018 

 

8. Projekt Edison 

 

Smluvní partner:  AIESEC Ostrava 

Doba konání projektu:  28. 1. – 4. 2.  2018 

Zahraniční studenti: 

student/ka stát pohlaví 

Shuning Qui Čína děvče 

Liaisan Zainetdinova Rusko děvče 

Natalya Stolyarchuk Ukrajina děvče 

Teona Maghradze Gruzie děvče 

Malia Sinaga Indonésie děvče 

Ufuk Gakalli Turecko chlapec 

Mohammed Al Khateeb Jordánsko chlapec 

Leonardo Diman Martins Brazílie chlapec 

 

V rámci projektu hostovalo v naší škole 8 zahraničních studentů. Každý zahraniční student 

navštívil 25 vyučovacích hodin u nás ve škole. Ve všech našich třídách probíhaly prezentace 

zahraničních studentů a následné konverzační hodiny v anglickém jazyce. Projekt byl společně 

slavnostně zahájen i ukončen, setkání bylo neformální v tělocvičně, vystoupila školní kapela. 

 

Podpis smlouvy o spolupráci: 11. 12. 2017 

Platba školy:  6 050,- Kč 
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9. Vídeň – koncert sboru DATIO a Ondrášek 

 

Koncert sboru Datio a sboru Ondrášek v kostele Maria am Gestade, Wien 

Termín koncert:   20. 12. 2017 v 18:00 

Termín pobytu:   19. – 21. 12.  2017 

Počet zúčastněných žáků:  51 žáků naší školy (+  55 členů sboru Ondrášek) 

Organizace  Ing. Pavla Hostašová  

Doprovod:  Vyučující NJ: Mgr. Silvie Večeřová 

 Vyučující HV: Josef Zajíček, Mgr. Ludmila Červenková, Mgr. 

Alena Jestřebská, Mgr. Jana Bezděková 

  školní kaplan: Mgr. Pavel Obr 

Platba:          65 260,- Kč 

 SVČ (37 400,- Kč), žáci (27 860,- Kč) 

 

 

10. Spolupráce s vídeňskou farností, účast dvou žákyň oboru PMP na táboře vídeňských 

dětí 

 

Vedení tábora:  farnost Vídeň, P.  Mgr. Jiří Šindelář 

Organizace  Ing. Pavla Hostašová  

Termín tábora: 29. 7. – 4. 8. 2018 

Místo konání:  Jižní Čechy, Lipno na Vltavě 

Účast studentek:  Klára Tarabová, Lenka Landecká, obor PMP, 4. ročník, vedení dětí 

na táboře je uznáno jako část odborné praxe 

 

 

11. Projekt DofE – mezinárodní cena vévody z Edinburghu 

 

 Projekt má 4 povinné části: vědomostní, sportovní, dobročinnou a expediční, snaží se 

rozvíjet  ty, kteří se rozhodli na sobě pracovat. Ve škole jsou zapojené 2 vyučující a  15 žáků. 

Žádost o zahájení spolupráce byla podána 30. 8. 2017, smlouva byla podepsaná dne 5. 9. 2017. 

Projekt probíhal po celý školní rok a bude pokračovat i v dalších letech. 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace projektu Renovabis (Celostátní přehlídka) a koncertu ve Vídni je doložena 

v části h) výroční zprávy. 

 

 

 

 

 

Odry, červenec 2018 

 

 

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

     celoživotního učení 

 

A) Ve školním roce 2017/18 jsme realizovali zkrácenou tříletou dálkovou formu vzdělávání 

v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. První ročník PMPD1 dokončilo 19 žáků, druhý 

ročník PMPD2 dokončilo 17 žáků a třetí ročníky PMPD3 dokončilo 19 žáků. 

 

B) Ve školním roce 2017/18 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 2017/18 jsme nabídli ke studiu: 

 

1. Akreditovaný kvalifikační kurz Ošetřovatel 

 Místo konání kurzu: Odry 

 Celková délka kurzu: 712 hodin, 1 školní rok 

 Teoretická výuka: 408 hodin, dopolední výuka, 2 dny v týdnu ve škole 
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 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 nikdo nepřihlásil, akreditované kurzy se nekonaly. 

  

 

V Odrách dne 16. 7. 2018                                                              

 

 

 

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, jednání s Městem 

Odry a SPÚ Praha – Ostrava 

Rekapitulace:  

- byla dokončena projektová dokumentace MŠ 

- Projektová dokumentace byla podána na stavební úřad MěÚ Odry ke sloučenému 

pozemkovému a stavebnímu řízení, kladné vyjádření 12. 7. 2016    

Nevyřešený – v současné době neřešitelný problém: 

- z důvodu scházejícího vyjádření Státního pozemkového úřadu není dokončená směna 

pozemků (pro vjezd do garáží MŠ 

- na stavebním odboru požádáno o prodloužení termínu, termín pro dodání podkladů a 

uzavření řízení je do 15. 10. 2017 

- dne 6. 11. 2017 vyjádření Státního pozemkového úřadu Praha – Krajského pozemkového 

úřadu pro Moravskoslezský kraj, Ostrava, zn.: SPU 522561/2017/R – pozastavení realizace 

směny pozemků z důvodu problematické části pozemku, na kterém se nachází vodní náhon a 

scházejícího vyjádření Města Odry 

- dne 6. 12. 2017 bylo požádáno o součinnost Město Odry, č.j.: SPdgŠ a SZŠ 1426/2017 

- prosinec 2017 jednání na BOO, pozastavení práce na projektu MŠ. 

 

 

2) Projekt Sanace přízemí a suterénu budovy školy – dle plánu rekonstrukce školy z roku 

2017 a dle investičního plánu – ETAPA 1 (sanace) 

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

Zahájení stavby, předání staveniště:  29. 6. 2017 

Kontrolní dny stavby  každý čtvrtek 

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 

 

 

3) Příprava rekonstrukce podkroví školní budovy, opravy fasády (zateplení?) a výměny 

oken školní budovy dle plánu rekonstrukce školy a dle investičního plánu z roku 2017 

– ETAPA 2 (stropní a střešní konstrukce + ETAPA 4 (půdní vestavba) 

Projektová dokumentace 

- aktualizace projektové dokumentace pro rekonstrukci půdy a střechy budovy školy – 

projekční kancelář ABC, Olomouc 

- podpis SOD 28. 2. 2018 

- předání PD 24. 5. 2018 
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Město Odry  

- vydáno ROZHODNUTÍ o změně stavby před dokončením, č.j.: výst./735/09/Fe-330-R, ze 

dne 8. 7. 2009 

- vydáno ROZHODNUTÍ o změně stavby před dokončením, č.j.: MěÚO/09261/2018-334.3, ze 

dne 27. 4. 2018, „stavba obsahuje: z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího domova 

mládeže je záměrem investora rozšíření užitné plochy objektu SO 01 o půdní vestavbu (4.NP 

– podkroví-, kde 2/3 podlahové plochy budou využívány pro nový domov mládeže a 1/3 

podlahové plochy bude využívána pro potřebu výukových prostor školy a potřebu zázemí 

učitelů“ – POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY  

- vydáno rozhodnutí o POVOLENÍ STAVBY, č.j.: MěÚO/09512/2018, ze dne 25. 5. 2018, 

termín dokončení stavby 30. 6. 2021. 

 

Výběrové řízení: 

- Ukončení výběrového řízení 7. 6. 2018 

- Vybraná firma STAMONT, Pozemní stavby Ostrava, s.r.o. 

- Podepsání SOD 22. 6. 2018 

- Zahájení příprav stavby 19. 6. 2018 

- Předání staveniště 27. 6. 2018   

 

Název stavby:  

„Rekonstrukce hlavní školní budovy – objekt SO 01 SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České, 

etapa 2 + 4“ 

 

Termín ukončení stavby 7. 12. 2018 

Kontrolní dny stavby každé úterý 

 

Podepsané smlouvy: 

 se stavební firmou: 

 SOD ze dne 22. 6. 2018 cena díla 28 314 000,- vč. DPH 

 Dodatek č. 1 k SOD 

 ze dne 24. 7. 2018 cena díla 27 522 306,- vč. DPH 

- méně a vícepráce: změna střešní krytiny (taška – plechová krytina), změna oken (VELUX za 

ROTO 

 

s TDI: 

příkazní smlouvy (inženýrská činnost a činnost koordinátora BOZP) ze dne 18. 6. 2018 

  odměna celkem 81 070,- Kč 

 

 

4) Realizace projektu IROP 

Zaměření projektu: vybavení odborných zdravotnický učeben, konektivita školy 

Název projektu: Modernizace učeben SPdgŠ a SZŠ sv. AČ v Odrách 

Žádost o podporu: podána dne 11. 1. 2017 

Schválení projektu: 20. 7. 2017 

  r.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002681 

Výše dotace: dle registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 

  4 482 158,40 Kč 

Obsah projektu: nová učebna VT (učebna MaTe), obnova stávající učebny ICT 

(učebna BiGa), nové PC – nový hardware i software, nová učebna 

ošetřovatelství (učebna FlNi), konektivita školy, učení pomůcky, 

parčík před štítem školy u hřbitovní kaple 
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Rozpočet pro učebny projektu 

učebna MaTe: 513 023,- Kč 

  vybavení PC, IT, vybavení nábytkem, učební pomůcky, CD, DVD 

pro 15 žáků 

učebna BiGa: 1 162 547,- Kč 

  vybavení PC, IT, vybavení nábytkem, učební pomůcky, CD, DVD 

pro 32 žáků 

učebna FlNi: 473 150,- Kč 

  vybavení nábytkem, IT – interaktivní tabule + PC a dataprojektor, 

nemocniční postele, demonstrační modely – pro 12 žáků 

konektivita: 1 832 343,- Kč 

celkem: 3 981 063,- Kč bez DPH, 4 817 085,- Kč vč. DPH 

rozpočet pro zahradu: 29 991,- Kč  

 

Uzavřené objednávky: 

- pro dodání nábytku do učeben MaTe, BiGa, FlNi 

- pro dodávku zdravotnických lůžek do odborné učebny FlNi 

- pro zařízení konektivity a PC 

- pro dodání učebních pomůcek (DVD, CD, knihy, figuríny …) 

- pro dodání měřící techniky PASCO 

- pro vysázení zahrady 

 

Uzavřené smlouvy: 

 Pro zpracování žádosti o dotaci v rámci IROP 

 - SOD ze dne 25. 5. 2016 

 - zhotovitel: BOO, Ing. Dagmar Jiskrová 

 - cena díla: 50 000,- Kč 

 Pro PD: 

 - SOD ze dne 7. 12. 2017 

 - obsah SOD: pro konektivitu a nákup techniky 

 - zhotovitel: NAVCOM Technology, s.r.o. 

 - cena díla: 18 150,- Kč vč. DPH 

 Pro veřejnou zakázku – smlouva pro poskytování právních služeb: 

 - SOD ze dne 16. 3. 2018 

 - obsah díla: administrace veřejné zakázky na zajištění konektivity a dodávky techniky  

    v rámci projektu Modernizace učeben SPdgŠ a SZŠ sv. AČ, v Odrách 

 - cena díla: 99 000,- Kč bez DPH 

 - dodatek č. 1 k SOD ze dne 3. 7. 2018 

 - opakování výběrového řízení 

 - úprava ceny díla: 35 000,- Kč bez DPH 

 Rozhodnutí o výběru dodavatele 

 - zveřejnění výzvy dne 8. 7. 2018 

 - vybraný dodavatel: UNIS COMPUTERS, a. s., Brno 

 - SOD ze dne 22. 8. 2018 

 

 

 

Odry, červenec – září 2018 

 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová 
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Fotodokumentace 
„Rekonstrukce hlavní školní budovy – objekt SO 01 SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České,  

etapa 2 + 4“.  

 
 

 
 

 
Výměna stropních konstrukcí 
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Rekonstrukce střechy, výstavba podkroví pro DM 
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n)  Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
       
 
 Škola spolupracovala ve školním roce 2017/18 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 2017/18 byla svolána jedna pracovní schůzka Rady rodičů KPŠ –             

24. listopadu 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 2017/18 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 Vídně a Říma  

-  příspěvek na volnočasové aktivity a odměny domova mládeže 

-  soutěže a odměny pro žáky školy 

-  doprava a náklady na galerijní animace a výtvarné workshopy 

- růže absolventům školy při vydávání závěrečných vysvědčení 

 

 

V Odrách 3. 9 2018 

 

 

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) Oznámení o nekonání přijímací zkoušky – dálkové studium 

 

5) Rozhodnutí o přijetí ke studiu – dálkové studium 

 

6) Přihlašovací list – dálkové studium 

 

7) Výsledky vzdělávání za I. pololetí šk. roku 2017/18 

 

8) Výsledky vzdělávání za II. pololetí šk. roku 2017/18 

 

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 prezentace školy na veřejnosti 


