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a)  Základní údaje o škole 
 

 

Název:  

 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Aneţky 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 Aneţky České vykonává činnost školy, činnost školského 

výchovného a ubytovacího zařízení a činnost výdejny stravy: 

 Střední odborná škola IZO 102 113 611 

 Domov mládeţe 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 2010/11 ve SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky 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): 

 13. 5. 2011, č. j. 13 509/2011-25 (zápis ŠVP pro obor PL) 

 20. 5. 2011, č. j. 14 911/2011-25 (změna statutárního orgánu zřizovatele) 
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Adresa pro dálkový přístup: 

 

 Tel.:  042 556 730 129 

 Fax:  042 556 719 443 

 e-mail: info@cssodry.cz 

 http: www.cssodry.cz  

 

 

Údaje o školské radě:  

  

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

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

 

Údaje o radě školy: 

 

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

 

 

 

 

 

V Odrách dne 17. 8. 2011 

 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy 
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b)  Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2010/11 
 

 

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 2010/11 se vyučoval ve třídě SČ1. 

 

 

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

určený pro dívky i chlapce  

 

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

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

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

poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze dne 9. 6. 2010, č. j. 8456/2010-21. 

Ve školním roce 2010/11 se vyučoval ve třídách SV2, SV3, SV4. 

 

 

 

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 2010/11 se vyučoval ve třídě PMP1. 
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75-31-M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
- čtyřletý studijní obor poskytující střední  vzdělání s maturitní zkouškou, 

určený pro dívky i chlapce 

 

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

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

ČR ze dne 9. 6. 2010, č. j. 8456/2010-21. Ve školním roce 2010/11 se vyučoval ve třídách PP2, 

PP3, PP4. 

 

 

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

s maturitní zkouškou, určený pro dívky i chlapce 

 

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

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

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

dne 9. 6. 2010, č. j. 8456/2010-21. Ve školním roce 2010/11 se vyučoval ve třídách PL1, PL2, 

PL3, PL4. 

 

 

 

53-41-H/002 Ošetřovatel 
- tříletý studijní obor pro dívky i chlapce poskytující střední vzdělání 

s výučním listem, ukončený závěrečnou zkouškou   

 

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

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

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

poslední změny zařazení do školského rejstříku MŠMT ČR ze dne 9. 6. 2010, č. j. 8456/2010-21. 

Ve školním roce 2010/11 se vyučoval ve třídě  O3. 

 

 

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

s výučním listem, ukončený závěrečnou zkouškou   

 

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

2009. 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 2010/11 se vyučoval ve třídách O1, O2. 

 

 

V Odrách dne 17. 8. 2011 

 

 

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

 

 Vzdělání odb. praxe k 31. 8. 2011  

  roky/dny 

 

 

Interní učitelé 
 

Mgr. Badejová Monika VŠ   2/304  

Mgr. Bainarová Kateřina VŠ   2/7 třídní učitelka SČ1 

Bartoňová Marie SŠ s mat. 17/26 třídní učitelka O2 

Mgr. Cindler David VŠ   7/308 třídní učitel PL2 

Mgr. Červenková Ludmila VŠ 11/0 třídní učitelka PL4 

Mgr. Ďulíková Lenka VŠ   2/125 třídní učitelka PL1 

Mgr. Harabišová Jana VŠ 11/341 třídní učitelka SV3 

Ing. Hostašová Pavla VŠ 22/234 ředitelka školy 

Bc. Hura Aleš VŠ   7/337 do 5. 11. 2010 

Mgr. Chodurová Lenka VŠ 21/364 třídní učitelka PP3 

Ing. Jiříčková Irena VŠ 16/300  

Mgr. Káňová Ţaneta, Ph.D. VŠ   3/56 třídní učitelka PMP1 

Bc. Kostelecký Vlastimil VŠ 20/335  

Mgr. Král Tomáš VŠ 24/135  

MUDr. Kudělková Danuše VŠ 26/131 protidrogová preventistka 

   třídní učitelka PP4 

Mgr. Levová Jarmila VŠ 31/155 výchovná poradkyně 

Mgr. Nevřivová Zuzana VŠ 10/41 třídní učitelka SV2 

Mgr. Nogová Dominika VŠ   2/364 

Mgr. Ondrová Ludmila VŠ 26/229 třídní učitelka SV4 

Mgr. Pavelková Veronika VŠ 12/117 třídní učitelka PL3 

Mgr. Pechalová Karolína VŠ   0/364 

Bc. Rejko Pavel VŠ   4/168 od 1. 3. 2011 

Mgr. Rumianová Jana VŠ   9/144 

Mgr. Sychrová Zuzana VŠ   4/248 třídní učitelka PP2 

Ing. Šustková Jindra VŠ 24/143 zástupkyně ředitelky 

Mgr. Šůstek Miroslav VŠ 25/13 asistent pedagoga 

Mgr. Tylichová Anna VŠ   4/5 třídní učitelka O3   

Vaňáková Marie SŠ   3/7 asistent pedagoga 

Vlčková Ludmila SŠ s mat. 30/253 vedoucí učitelka praxe 

   třídní učitelka O1 
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Externí  učitelé 
Mgr. Roţnovská Lenka VŠ 16/242 

Mgr. Vavro Zdenko VŠ   1/242 

Ing. Zajac Radek VŠ 11/323 

 

Jirak Jacklyn Nikol SŠ (stáţistka Fulbrightovy nadace) 

 

 

Středisko volného času 

Mgr. Bainarová Kateřina tance, scénický tanec 

Mgr. Cindler David dechový soubor 

Mgr. Červenková Ludmila sbor Datio 

Mgr. Ďulíková Lenka angličtina 

Mgr. Harabišová Jana matematika 

Mgr. Káňová Ţaneta, Ph.D. improvizace, divadlo 

Bc. Kostelecký Vlastimil florbal, posilovna 

Mgr. Nevřivová Zuzana netradiční šperk, do 2. 1. 2011 

Mgr. Ondrová Ludmila volejbal 

Skalka Josef pohybové hry 

Mgr. Sychrová Zuzana vedoucí střediska volného času 

Mgr. Sychrová Zuzana moderní pečovatelství 

Vlčková Ludmila květiny 

Ing. Zajac Radek kytara 

 

 

 

Vychovatelé 
Hrabovská Josefa SŠ s mat. 11/179 

Mgr. Chromíková Kateřina VŠ 19/62 vedoucí vychovatelka 

Kučerová Ludmila, DiS. VOŠ   6/0 

Mgr. Mojčáková Ludmila VŠ 11/305  

Taťáková Zdeňka SŠ s mat. 27/276 

 

 

 

THP 

Hrabovská Oldřiška SŠ s mat. 21/335  

Mgr. Matějová Marie VŠ 18/56  

 

 

Ostatní 
Ing. Bujnochová Ludmila vrátná 

Bc. Hura Aleš správce sítě   

Klézl Josef školník 

Nováková Valérie uklizečka 

Ovčáčíková Marie vrátná 

Pellešová Emilie uklizečka 

Skřehotová Jarmila vrátná 

Uhlířová Pavlína uklizečka 
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Výdejna stravy 

Karas Jiří řidič (dovoz stravy) 

Uhlířová Pavlína výdej  do 31. 3. 2011 

Bartoníková Bedřiška výdej  od 1. 4. 2011 

Zavadilová Vlasta výdej od 1. 4. 2011 

 

 

 

V Odrách dne  17. 8. 2011 

 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 
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d) Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2010/11 
 

 
        Ke studiu čtyřletých maturitních oborů byli uchazeči do Střední pedagogické školy a 

Střední zdravotnické školy svaté Aneţky České přijímáni na základě těchto kritérií: výstupní 

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

ZŠ, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, dále pak pro obory Pedagogické lyceum a 

Předškolní a mimoškolní pedagogika zdatnosti z rétoriky, hudební výchovy, tělesné výchovy a 

výtvarné výchovy. Vzhledem k povinnosti účastnit se lyţařského kurzu v 1. ročníku a 

sportovního kurzu ve 3. ročníku vyţadujeme vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro 

všechny čtyřleté maturitní obory. 

 

 

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

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

způsobilosti studovat tento zdravotnický obor. 

 

 

 Ke studiu tříletého zkráceného dálkového oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou 

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

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

ke studiu (poznámka pro uchazeče: vstupní předpoklad ke studiu je hudební sluch, dramatické, 

výtvarné a pohybové cítění). 

 

 

Vzory dokumentů pro denní studium: 

Pozvánka k přijímacímu řízení (Příloha č. 1) 

Rozhodnutí o přijetí (Příloha č. 2) 

 

 

Vzory dokumentů pro dálkové studium: 

Pozvánka k přijímacímu řízení (Příloha č. 3) 

Rozhodnutí o přijetí (Příloha č. 4) 
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Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 31. 5. 2011 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 20 

 

19 1 12 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – denní  

 

PMP 75-31-M/01 44 

 

41 1 27 

Předškolní a mimoškolní 

Pedagogika – dálkové  

 

PMPD 75-31-M/01 ve výkazu neuvedeno 

Sociální činnost 

 

SČ 75-41-M/01 44 

 

38 0 18 

 

Ošetřovatelství 

 

O 53-41-H/01 28 

 

25 2 13 

 

Celkem   136 

 

123 4 70 
 

 

 

Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 31. 8. 2011: 

 

Název oboru 
Zkratka 

oboru 
      Kód oboru 

Počet 

přijatých 

Z toho 

chlapci 

 

Pedagogické lyceum/ŠVP   PL 78-42-M/03 

 

13 1 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika /ŠVP – denní  

 

PMP 75-31-M/01 

 

27 1 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika /ŠVP – dálkové  

 

PMPD 75-31-M/01 

 

64 0 

Sociální činnost/ŠVP 

 

SČ 75-41-M/01 

 

21 0 

 

Ošetřovatel/ŠVP 

 

O 53-41-H/01 

 

18 4 

 

Celkem   

 

79 + 64 = 143 6 
 

 

 

 

 

V Odrách dne 31. 8. 2011 

 

 

 

Zpracovala:  Ing. Jindra Šustková 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2010/11 
 
 

1. Výsledky vzdělávání ţáků podle poskytovaného stupně vzdělání  

 

Ročník 
Počet 

ţáků 

 Prospělo 

 s vyznam. 
  Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

Počet ţáků 

 s opr. zk. 

I. 70 5 46 10 9 13 

II. 56 2 43 8 4 8 

III. 58 3 47 4 5 7 

IV. 37 4 28 5 0 4 

 

Celkem 221 14 164 27 18 32 

 

 

 Přehledné uspořádání výsledků vzdělávání ţáků za jednotlivá čtvrtletí školního roku 

2010/11 jsou přílohou č. 5 (I. pololetí) a č. 6 (II. pololetí) této výroční zprávy. 

 

 

2. Výsledky závěrečných zkoušek 

 

 Ve tříletém zdravotnickém oboru studovalo 14 ţáků. 13 ţáků ukončilo třetí ročník – 11 ţáků 

prospělo, 2 ţáci prospěli s vyznamenáním, 1 ţákyně neprospěla a neukončila třetí ročník. 13 

ţáků bylo připuštěno k vykonání závěrečné zkoušky – písemné (JZZZ – jednotné zadávání 

závěrečných zkoušek), praktické (JZZZ) a ústní. Výstupem pro hodnocení bylo vysvědčení o 

závěrečné zkoušce a výuční list. 

 

Počet ţáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

 

13 8 5 0 

 

 

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

 

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

16 ţáků), PP4 (75-31-M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika/15 ţáků) a PL4  (78-42-M/003 

Pedagogické lyceum/6 ţáků) studovalo celkem 37 ţáků. 32 ţáků ukončilo čtvrtý ročník (z SV4 

z 16 ţáků 13 prospělo, 3 neprospěli, z toho 1 opakuje čtvrtý ročník, z PP4  ze 13 ţáků 2 neprospěli 

a opakují 4. ročník, z PL4 z 6 ţáků 6 prospělo.  
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Dva ţáci byli připuštěni k maturitní zkoušce – 2 ţáci z SV4 po vykonání opravných 

komisionálních zkoušek přistoupí k maturitě v 1. řádném termínu 7. září 2011. Jedna ţákyně 

z SV4 a 2 ţákyně z PP4 opakují 4. ročník. Opravný termín je naplánován na 4. ledna 2012.  

 

V termínu 7. září 2011 budou konat opravnou zkoušku tři maturanti z SV4 (1 z TVM – praktická 

MZk, 1 z AJ, 1 z NJ), pět maturantů z PP4 (4 ze SVV – praktická MZk, 1 z ČJ). 

 

Počet ţáků 

(k 31. 8. 2011) 
Prospělo  s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Opravný 

termín 

7. 9. 

Řádný 

termín 

 

32 + 2 5 19 8 

 

8 2 

 

SV – 13 + 2  3 7 3 

 

3 2 

 

PP – 13 0 8 5 

 

5 0 

 

PL – 6  2 4 0 

 

0 0 

 

 

4. CERTIS  
 

 Proběhlo přihlášení neúspěšných maturantů ke státním maturitám do systému CERTIS.      

11. – 13. 10. 2010 proběhla generální zkouška MAG10. Byli nominování pedagogové v systému 

CERTIS a průběţně probíhá školení pro management školy, komisaře, zadavatele a hodnotitele. 

 

5. 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 SV, SČ, PP, PMP a PL – ČJ, AJ, NJ a M; u oboru tříletého O – 

somatologie, zdravotnické předměty.  

 

Vyhodnocení je součástí přílohy č. 7. 

 

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

 

 Cílem předehrávek je sledovat průběţnou 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 (Ing. Pavla Hostašová, Ing. Jindra Šustková, Mgr. Ludmila Červenková, Mgr. 

Alena Jestřebská). 

 

Vyhodnocení je součástí přílohy č. 8 

 

V Odrách dne 31. 8. 2011 

 

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

     
 

Počet ţáků školy k 1. 9. 2010 226 

Počet tříd ve škole 15 

Školní metodik prevence MUDr. Danuše Kudělková 

Školního psycholog? NE 

Je metodik prevence zároveň výchovným poradcem?  NE 

Finanční ohodnocení ANO, hodina v úvazku 

Kabinet  s  více   kolegy 

Školské poradenské pracoviště?  NE 

Školský preventivní tým?  
metodik a výchovný  poradce, vedoucí 

domova mládeţe 

 Ţádala škola o finanční prostředky formou grantů? NE 

 
 

Specializované programy uplatněné směrem k výchovně problémovým  

a sociálně handicapovaným jedincům 
 

 

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

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

nepracuje specializovaný rómský asistent. 
  

 

Formy spolupráce s rodiči 
 

Počet akcí pro rodiče  9 

Pracuje při škole  ţákovská nebo studentská rada?   

ano, 

28 zástupců  

z jednotlivých tříd, 

vydávají časopis  

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

 
 

sníţená 

známka 

z chování 

neomluvené 

hodiny 
alkohol kouření ostatní drogy 

agresivní 

formy chování 

vč. šikany 

krádeţe 

d
v

o
jk

a 
  
 

tr
o

jk
a 

p
o

če
t 

h
o

d
in

 

ce
lk

em
  

p
o

če
t 

ţá
k

ů
 

p
o

če
t 

ţá
k

ů
 

p
o

če
t 

  
  

 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o

če
t 

ţá
k

ů
 

p
o

če
t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o

če
t 

ţá
k

ů
 

p
o

če
t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o

če
t 

ţá
k
ů
 

p
o

če
t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o

če
t 

ţá
k

ů
 

p
o

če
t 

p
ří

p
ad

ů
 

6 3 329 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Ţádné jiné společensky neţádoucí jevy se ve škole nevyskytly. 
 

 

 

Agresivní formy chování vč. šikany 

(jedná se o podrobnější data z tabulky 

Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém školním roce) 

 

 

1. Šikana 

Počet zjištěných případů:                   0 

Počet řešených agresorů:                    0 

2. Jiné agresivní formy chování 

Počet řešených případů:                     0 

 

 

 

 

Vypracovala: MUDr. Danuše Kudělková  

 

 

Datum: 1. 7. 2011       
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g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Ve školním roce 2010/11 pracovalo ve škole 32 pedagogů (z toho 3 externí), 1 stáţistka 

Fulbrightovy nadace a 5 vychovatelek  (z toho 1 zkrácený pracovní úvazek). 

 

 celkem VŠ vzdělání VOŠ vzdělání SŠ vzdělání Studující VŠ 

Vyučující 32 29 0 3 6 

Vychovatelky 5 2 1 2 0 

 

 

 Všichni pedagogičtí pracovníci sledují nabídku dalšího vzdělávání, šest učitelů dále 

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

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

 

 

Studující vysokou školu:  

 Mgr. Jana Harabišová 

 Bc. Aleš Hura 

 Bc. Pavel Rejko 

 Mgr. Jana Rumianová 

 Mgr. Anna Tylichová 

 Ing. Radek Zajac 

    

 

Absolvovaná školení a vzdělávací akce ve školním roce 2010/11: 

- Modelování v geometrii jako příleţitost k aktivnímu učení 

- Seminář matematiky a informatiky pro učitele SŠ 

- Instruktorství snowboardingu 

- Hodnotitel ústní zkoušky z AJ 

- Hodnotitel ústní zkoušky z ČJ 

- Hodnotitel písemné práce z ČJ 

- Školní maturitní komisař 

- Kurz angličtiny pro mírně pokročilé 

- Základy krizové intervence pro poradenské pracovníky na školách 

- Jak zvládat kyberšikanu na SOŠ 

- Konference ředitelů zdravotnických škol 

- Rozvoj kompetencí učitelů  související s reformou 

- Aplikace metodiky simulačních her ve výuce EVVO 

- Odpady a obaly 
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- Tradice a zvyky vánočních svátků ve světě 

- Lidová tradice Dušiček a Hallowenu 

- Česká spirituální literatura ve letech 1895 – 1945 

- Tváří v tvář historii 

- Školení k obsluze nízkotlakých kotlů 

- Důchodové, sociální a nemocenské pojištění roku 2011  

- Daně z příjmů právnické osoby 

- Daň z přidané hodnoty 

 

 

 

 Na školení vyučujících byla ve šk. roce 2010/11 vynaloţena částka  16.610,-Kč. 

 

 

V Odrách dne 31. 8. 2011 

 

 

 

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

 

 

1. Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti studentů církevních 

středních škol     
 18. ročník: 22. března – 24. března 2011 (organizace 21. 3 – 25. 3. 2011) 

 

 

Účast:  

8 církevních středních škol z celé ČR a 3 církevní základní školy, počet účastníků cca 400, počet 

jednotlivých vystoupení 51 

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

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

muzikál. 

 

Zúčastněné střední školy: 

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

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

České Budějovice, Křesťanské gymnázium Praha, Arcibiskupské gymnázium Kroměříţ, SPdgŠ 

a SZŠ sv. Aneţky České Odry. 

 

Církevní základní školy: 

Církevní základní škola v Kroměříţi, CZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice, CZŠ sv. Voršily Olomouc. 

 

Nově zúčastněné školy: 

Křesťanská ZŠ Nativity Děčín 

 

Hosté: 

Základní umělecká škola Odry 

Základní školy Zábřeh 

 

 

Členové poroty: 

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

Mgr. Helena Skálová – tanec 

BcA. Saša Rychecký – divadelní formy 

MgA. Miloš Bok – hudební formy  

MgA. et Mgr. Karol Ozorovský – hudební formy 
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Doprovodný program: 

-  výstava obrazů Doc. Mgr. Jindřicha Štreita 

   průvodní slovo Max kašparů (pro nemoc omluven) a koncert na Malé opoţděné vernisáţi 

školní sbor Datio 

- představení „Legenda o svaté Aneţce“ 

- představení J. A. Komenský v anglické verzi 

- hudební seminář porotců MgA. Miloš Bok, MgA. Et Mgr. Karol Ozorovský 

- setkání s vedoucími jednotlivých souborů v salónku DD 

- setkání s dlouholetým, čestným předsedou poroty panem Mgr. Ladislavem Marečkem 

- večerní adorace ve školní kapli. 

 

Sponzoři přehlídky: 

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

ostravsko – opavské, Arcibiskupství praţské, Arcibiskupství olomoucké, Biskupství 

českobudějovické, firma Optimit Odry, dary rodičů a ţáků naší školy, Květiny Ing. Kostka 

Hranice, Jiří Pavelka – propagační materiály. 

 

Mediální partneři přehlídky: 

Televize Noe, Rádio Proglas 

Reportáţe zveřejnily následující tisková média s celorepublikovou působnosti: Katolický 

týdeník, Moravskoslezský den, 

a dále regionální tisk: Okno, Oderský zpravodaj, Region Nový Jičín, Hranický a Přerovský deník  

 

 

2.  Mendelovy Hynčice 
  11. ročník:  6. dubna 2011 (včetně nultého ročníku) 

 

 

Organizace: 

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

zdravotnická škola svaté Aneţky České, Odry 

 

Garant za naši školu:   Mgr. Veronika Pavelková (sr. Iris) 

 

Místo konání:  korespondenční forma  

 

Téma:   „Ţivot a dílo zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela“ 

 

Časový harmonogram soutěţe: 

1) Zaslání přihlášky – do 23. 12. 2010 

2) Odevzdání prací – do 28. 2. 2011 

3) Posouzení prací odbornou porotou – do 25. 3. 2011 

4) Finále soutěţe – 6. 4. 2011  

 

Základní charakteristika: 

 Biologická soutěţ, která je určena studentům denního studia všech typů středních škol 

v celé ČR. Cílem je připomenout mladé generaci odkaz vědce světového jména, otce genetiky, 

Johanna Gregora Mendela.  
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 Letošní ročník proběhl jiţ podruhé korespondenční formou. Odborným garantem je  PhDr. 

Jiří Sekerák, Ph.D., vedoucí Mendeliana v Brně. Výsledková listina: 

1. místo – Vojtěch Šíma, Gymnázium Vítkov 

2. místo – Jan Bílek, Gymnázium Vítkov 

 

Organizátoři zvaţují další existenci této soutěţe.  

 

 

3. Představení „Legenda o svaté Aneţce“  
 

 Hudební a dramatické pásmo podle písní Aleny Reţné je také autorským, dramatickým a  

reţijním dílem Mgr. Jany Mrlínové, Mgr. Ludmily Červenkové (Adamcové) a Mgr. Davida 

Cindlera. V dramatické části vystupuje 10 studentek a studentů, hudebně a pěvecky je doprovází 

sbor Datio ve sloţení cca 50 studentek, studentů a hostujících muzikantů. Dílo vzniklo ve 

školním roce 2010/11 k oslavám 800. výročí narození svaté Aneţky České. Poprvé uvedeno bylo 

na oslavě 2. 2. 2011. Další uvedení byla na celostátní přehlídce studentů církevních škol            

23. 3. 2011 a na diecézním setkání mládeţe ve Štramberku 8. – 9. 4. 2011. Ve dnech                        

18. – 19. června 2011 se konalo natáčení DVD tohoto představení ve studiu televize NOE. 

 

Mediální partneři: 

Televize Noe, Rádio Proglas 

reportáţe zveřejnily následující tisková média s celorepublikovou působností: Katolický týdeník, 

Moravskoslezský den 

a dále regionální tisk: Okno, Oderský zpravodaj, Region Nový Jičín, Hranický a Přerovský deník 

 

 

4. Celostátní literární soutěţ studentů církevních škol  
 

 Ve školním roce 2010/11 byl vyhlášen a organizován 1. ročník celostátní literární soutěţe 

studentů církevních škol při příleţitosti 800. výročí narození sv. Aneţky České a 

připravovaných velkých oslav sv. Aneţky jako patronky školy. 

 

 Organizátorem byla naše škola (Mgr. Lenka Roţnovská, Ing. Pavla Hostašová), v hodnotící 

porotě zasedli vyučující ČJ a literatury a školní kaplani ze 3 církevních škol – z Křesťanského 

gymnázia v Praze, z AG v Kroměříţi a z naší školy. 

 

 Téma soutěţe bylo „Svatá Aneţka Česká – vznešená dcera rodu královského, slávou světa 

pohrdající“. Ocenění byla předána na oslavě 2. 2. 2011 v Odrách, ceny předávali Mons. 

František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko – opavský a pan profesor PhDr. Petr Piťha, Csc. 

Slavnost byla natáčena televizí Noe. Vítězná díla byla namluvena profesionálními herci a 

vysílána v rádiu Proglas. 

 

 Ocenění studenti v kategorii próza: 

Trauškeová Marie, Evangelická akademie Praha 

Višvaderová Michala, BIGY České Budějovice 

Červenková Barbora, AG Kroměříţ 

 

 Čestné uznání v kategorii próza: 

Pítr Lukáš, SPdgŠ a SZŠ sv. AČ Odry 

Šnajdrová Magdaléna, Křesťanské gymnázium Praha 
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 Ocenění studenti v kategorii poezie: 

Chaloupská Marie, Křesťanské gymnázium Praha 

Igazová Martina, SPdgŠ a SZŠ sv. AČ Odry 

Voborská Ludmila, BIGY České Budějovice 

 

 V dubnu 2011 byla poslána ţádost na MŠMT o zaregistrování a finanční podporu pro          

2. ročník celostátní literární soutěţe, její obecné téma je „Po stopách světců“, konkrétní téma      

2. ročníku je „Ohlédnutí za Janem Pavlem II. – Zamyslete se nad tím, co dobrého přinesla světu i 

Vám vroucí modlitba Jana Pavla II.“ 

Motto: „Jak mluví tvé sepjaté ruce s Bohem? Pokorně, tiše. Mluví i o mně? Usmíváš se. V tvých 

očích se míhá má naděje, ţe i o mně jsi s Bohem promlouval.“ 

 

 Podmínky soutěţe: 
Soutěţ je určena ţákům středních škol. Kategorie: 

1.  Próza – prozaická práce libovolného ţánru 

 (max. 3 strany formátu A4, typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5) 

2. Poezie – 1 – 2 básně 

 (max. 3 strany formátu A4, typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5) 

 

Kaţdá práce musí obsahovat plné jméno autora, adresu školy, e-mailovou adresu školy. Literární 

práce se zasílají v elektronické podobě na e-mailovou adresu svetci@seznam.cz nejpozději do    

6. 1. 2012. Hodnotit bude odborná porota sloţená z řad pedagogů a duchovních dvou církevních 

škol – Křesťanského gymnázia v Praze a Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy 

sv. Aneţky České v Odrách. 

 

Výsledky soutěţe budou zveřejněny dne 22. 3. 2012 při příleţitosti Celostátní přehlídky 

církevních škol, kterou kaţdoročně pořádá SPdgŠ a SZŠ sv. AČ. Vítězové obdrţí čestná uznání, 

věcnou a finanční odměnu. 

 

 

 

5. Mezinárodní jazykový projekt Comenius  
 

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

COM-BP-2008-027 „Growing up and living together in Europe, open to everybody“ – „Růst a 

ţít ve společné Evropě otevřené pro kaţdého“. 

 

 Projekt probíhal po dva školní roky 2008/09 a 2009/10. Závěrečná zpráva byla podána 

k datu 30. 9. 2010 – viz bod 1 oddílu k). 

 

 Multilaterální projekt Comenius, registrační číslo DE3 LLP.Com-SV (PAD), název 

„Kultur und Sprache – eine europäische Internetzeitung“ – „Kultura a jazyk – evropské 

internetové noviny“. 

 

 V průběhu celého školního roku 2010/11 probíhaly aktivity nového multilaterálního 

projektu Comenius pro roky 2010 – 2012 – viz bod 2 oddílu k). 
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6. Spolupráce školy se zahraničními školami 
 

Aktivní spolupráce probíhala se školami ve 3 zemích, se školami v Belgii, Německu a Itálii 

probíhá realizace projektu Comenius. Se školami v dalších dvou zemích udrţujeme aktivní 

kontakty: 

- v Německu je to škola 

 Maxmilian Kolbe Schule, Staatl. Fach – und Berufsoberschule, 

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

- v Itálii je to školy 

 Instituto D Istruzione superiore Mandralisca di Cefalů, 

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

- v Belgii je to škola  

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

- v Litvě je to škola 

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

Tato škola, se kterou probíhá dlouhodobá spolupráce a realizace výměnných pobytů, se 

spolu s námi, Německem a Itálií spolupodílela na přípravě současného projektu Comenius, 

nezískala však finanční podporu. 

- na Slovensku 

V květnu 2011 se uskutečnila přátelská návštěva z církevní pedagogické školy ze Slovenska, 

z Košic, se zájmem o navázání spolupráce. Bylo vysloveno pozvání na celostátní přehlídku 

ZUČ církevní škol v březnu 2012. 

 

 

7.  Jazykové pobyty studentů v zahraničí, studium cizího jazyka 
 

 Ve školním roce 2010/11 se ve vazbě na realizaci projektu Comenius nekonal ţádný 

zahraniční jazykový pobyt. Ve škole ale celý školní rok působila rodilá mluvčí Jaclyn Nicole 

Jirak, díky Fulbrightově nadaci. Ve škole vedla hodiny konverzace AJ a bydlela v domově 

mládeţe, kde byla v neustálém kontaktu se studentkami. Spolu s nimi se zapojovala také do 

duchovních, hudebních, výtvarných a sportovních aktivit. 

 

 

8. Zahraniční zájezdy 

 
8. 12. – 11. 12. 2010 byl připravován zájezd do Berlína a Dráţďan, pro nemoci byl v poslední 

chvíli odvolán 

25. 10. – 29. 10. 2010 Německo, Neumarkt, v rámci projektu Comenius 

13. 5. – 16. 5. 2011 Rakousko, Wilhering, Misijní festival mládeţe 

 

 Misijní Festival mládeţe v rakouském Wilheringu 
 Ve dnech 13. – 16. 5. 2011 se skupina 8 studentek a dvou vyučujících (Mgr. Anna 

Tylichová, Jaclyn Jirak) a jedné vychovatelky (Mgr. Ludmila Mojčáková) zúčastnila 

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

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

 Tématem festivalu bylo motto: „The Love is the answer – Láska je odpověď“. Festival 

probíhal během víkendu v objektu cisterciáckého kláštera, kde se nachází také diecézní středisko 

pro mládeţ a gymnázium. Akce se zúčastnilo asi 250 účastníků z Rakouska, Slovenska, 

Maďarska, České republiky a USA (lektora naší školy). 
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9. Aktivity a úspěchy studentů, prezentace studentů na veřejnosti 
 

 

HUDEBNÍ   VÝCHOVA 

Datum vystoupení Akce      

13. 10. 2010 Datio, koncert v Odrách na akci Charity 

20. 10. 2010 Datio, koncert v Odrách na koncertě ZUŠ Odry 

11. 11. 2010 DOD  

vystoupení sborů Datio, Donatio, Decháček, flétnový soubor 

26 . – 28. 11. 2010 soustředění sboru  

28. 11. 2010 Datio, koncert v Odrách na akci Zvonečku (organizace rodičů 

handicapovaných dětí) 

22. 12. 2010 Vánoční akademie Odry 

6. 1. 2011 Vystoupení v rámci programu DOD 

2. 2. 2011 Oslavy 800. výročí narození sv. Aneţky České 

Hudebně – dramatické představení Legenda o svaté Aneţce 

24. – 25. 2. 2011 Hudební festival středních pedagogických škol, Krnov 

Malé vokální sbory – 3. místo 

Sólový zpěv – čestné uznání poroty Veronice Škarkové 

21. – 25. 3. 2011 Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol 

Vystoupení všech 4 školních hudebních těles – Datio, Donatio, 

Decháček a flétnový soubor 

- představení Legenda o svaté Aneţce 

24. 3. 2011 Učitelský sbor – Vernisáţ výstavy obrazů pana Doc. Jindřicha 

Štreita 

4. 4. 2011 Slavnostní vítání účastníků mezinárodního projektu Comenius 

5. 4. 2011 Prezentace ročníkového projektu a projektového úkolu Comenius 

– Leoš Janáček, hudební představení, doprovod v českém a 

německém jazyce 

8. – 9. 4. 2011 Diecézní setkání mládeţe Štramberk, představení Legenda o svaté 

Aneţce 

10. – 11. 6. 2011 Mezinárodní festival Svátky písní Olomouc 

Sbor Datio – stříbrné pásmo 

14. 6. a 17. 6.2011 Datio – slavnostní celoškolní mše svatá, také mše svaté 

s předáváním maturitních vysvědčení a výučních listů 

18. – 19. 6. 2011 Natáčení představení Legenda o svaté Aneţce ve studiu TV NOE 

27. – 28. 6. 2011 Natáčení rozhlasové pohádky „O panence Šuplence“ 

29. 6. 2011 Datio – školní akademie 

30. 6. 2011 Závěrečná celoškolní mše svatá 
 

 

DRAMATICKÁ   VÝCHOVA 

Datum vystoupení Aktivita 

7. 9. 2010 Pedagogická Poema – školní kolo 

   9. – 11. 11. 2010 Pedagogická Poéma, celostátní kolo literární soutěţe SPdg škol, 

43. ročník, Krnov 

11. 11. 2010 Soustředění před Dividlem, vystoupení na DOD 

19. – 21. 11. 2010 Účast na projektu Dividlo Forum 

3.12 a 6. 12. 2010 Mikuláš v MŠ v Odrách 
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6. 12. 2010 Soustředění tanečního krouţku 

20. 12. 2010 Projekt tanečního krouţku v MŠ v Odrách 

22. 12. 2010 Vánoční akademie 

6. 1. 2011 DOD, vystoupení dramatického krouţku a improvizace 

7. – 9. 1. 2011 Soustředění divadelního a tanečního krouţku 

19. 1. 2011 a 

28. – 29. 1. 2011 

 

Soustředění divadelního krouţku  

2. 2. 2011 Oslavy 800. výroční narození sv. Aneţky České, 

Hudebně – dramatické představení Legenda o svaté Aneţce 

13. 3. 2011 Soustředění tanečního krouţku 

21. – 25. 3. 2011 Celostátní přehlídka ZUČ studentů cš, divadelní vystoupení 

Obraz, divadelní Improshow 

21. – 25. 3. 2011 Celostátní přehlídka ZUČ studentů cš, taneční vystoupení 

Cascada remix, Memory, Světelný tanec 

21. – 25. 3. 2011 Celostátní přehlídka ZUČ studentů cš, představení Legenda o 

svaté Aneţce 

5. 4. 2011 Anglické představení J. A. Komenský pro účastníky projektu 

Comenius 

28. – 29. 4. 2011 Soustředění divadelní skupiny PL2, představení Dívčí válka 

12. 5. 2011 Příprava rozhlasové pohádky „O panence Šuplence“ 

27. 5. 2011 Noc kostelů – vystoupení improvizačního divadla O.S.L.I., 

Kaménka, kostel Nejsvětější trojice 

13. – 16. 6. 2011 Účast na Dětské scéně 2011 Svitavy 

17. – 19. 6. 2011 Soustředění k pohádce o Aneţce 

22. 6. 2011 Pohádka „O Aneţce“ pro děti MŠ Odry, divadelní představení, 

divadelní, výtvarná a taneční dílna pro děti   

23. – 24. 6. 2011 Soustředění tanečního krouţku, rozlučkový večírek 

27.  28. 6. 2011 Natáčení rozhlasové pohádky 

Červen 2011  Celostátní literární soutěţ „Educa-Litera“, kterou pořádala 

Střední odborná škola Educa v Novém Jičíně. Soutěţ byla určena 

začínajícím autorům. Lenka Mlčáková získala 3. místo 

v kategorii poezie 

 

 

 

TĚLESNÁ   VÝCHOVA 

Datum Soutěţ, akce 

12. – 17. 9. 2010 Sportovní kurz, Jánské Koupele – Mokřinky  

1. čtvrtletí Plavecký výcvikový kurz, Hranice 

6. 10. 2010 Okresní finále přespolního běhu ve Frenštátě p/Radh., 360 

účastníků, druţstvo dívek 4. místo, druţstvo chlapců 6. místo 

4. 11. 2010 Okresní finále středních škol ve stolním tenise ve Fulneku,  

1. a 3. místo, postup vítězné dvojice do krajského kola 

2. 12. 2010 Krajské finále ve stolním tenise – 3. místo 

8. – 9. 12. 2010 České Budějovice – 15. ročník celostátního turnaje ve 

volejbalu CŠ – 5. místo 

10. 1. 2011 Okresní finále SŠ ve florbalu dívek v Odrách 

13. 1. 2011 Městské finále – florbal hoši 

28. 1. 2011 Okresní finále SŠ ve florbalu hochů v Příboře – 5. místo 
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20. – 25. 2. 2011 Lyţařský výcvikový kurz, Malá Morávka 

3. 3. 2011 Okresní finále SŠ ve šplhu na Masarykově gymnáziu v Příboře, 

dívky získaly 1. místo v soutěţi druţstev 

listopad 2010 

– červen 2011 

 

Průběţné, pravidelné basketbalové turnaje oderských škol 

 

 

VÝTVARNÁ   VÝCHOVA 

Datum vystoupení Aktivita 

podzim 2010 Mezinárodní výtvarná soutěţ v Arenzanu v Itálii  

podzim 2010 Celostátní výtvarná soutěţ Praha, téma „Svatá Aneţka“ 

podzim 2010 

- jaro 2011 

Celoškolní soutěţ, téma „Svatá Aneţka“, 

Výzdoba školy a kostela pro oslavy 800. výročí narození sv. AČ 

6. 4. 2011 Výstava hmatových knih, Praha, ocenění autorské knihy 

studentek M. Igazové a E. Ambroţové „Tak trochu jiné pohádky“ 

pro nevidomé děti 

 

 

Vědomostní  a umělecké soutěţe – přípravná školní kola 

průběţně Matematika hrou 

podzim 2010 Recitační soutěţ Pedagogická Poéma – školní kolo 

podzim 2010 Příprava anglického představení J. A. Komenský 

15. 10. 2010 Návštěva anglického divadla v Opavě 

9. – 11. 11. 2010 Recitační soutěţ Pedagogická Poéma – celorepublikové kolo 

9. 12. 2010 Moderátorská soutěţ pro přehlídku 

průběţně Literární kavárny a filmové večery 

2. 2. 2011 Oslavy 800. výročí narození sv. Aneţky České, organizace 

celostátní literární soutěţe 

Kategorie próza – čestné uznání 

Kategorie poezie – 2. místo 

31. 1. – 1. 2. 2011 

3. 3. – 4. 3. 2011 

Projektové dny – přípravy, obhajoby a prezentace ročníkových 

projektů – 3. ročníky 

18. 3. 2011 Matematický klokan 

27. 4. 2011 Zdravotnická soutěţ 

září 2010  

– duben 2011 

 

Intenzivní kurzy AJ ke STMzk v rámci SVČ 

duben – květen 2011 HV – HHN Předehrávky v rámci předmětu hra na hudební nástroje 

květen – červen 2011 Ročníkové ředitelské písemky (interní srovnávací testy) 
 

 

Duchovní obnovy  

  Seznamovací pobyty pro 1. ročníky 

9. – 10. 9. 2010 Pohoř SČ1 (TU – Mgr. Kateřina Bainarová) 

16. – 17. 9. 2010  Pohoř O1 (TU – Ludmila Vlčková) 

23. – 24. 9. 2010 Pohoř PMP1 (TU – Mgr. Ţaneta Káňová, PhD.) 

30. 9. – 1. 10. 2010 Pohoř PL1 (TU – Mgr. Lenka Ďulíková)  

Vedení: školní kaplan Mgr. Zdenko Vavro, třídní učitel, vedoucí DM a 

hosté (další vyučující) 

Místo konání: Fara Pohoř 
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Duchovní obnova – 2. ročník 

7. – 8 . 10. 2010 Pohoř PMP2 (TU – Mgr. Zuzana Sychrová) 

14. – 15. 10. 2010 Pohoř SV2 (TU – Mgr. Zuzana Nevřivová) 

21. – 22. 10. 2010 Pohoř PL2 (TU – Mgr. David Cindler) 

  Víkendový pobyt spolu s duchovní obnovou 

22. – 24. 10. 2010 Praha PL3 (TU – Mgr. Veronika Pavelková) 

  Duchovní aktivity 

adventní doba 2010 Roráty ve školní kapli 

29. 11. 2010 Setkání školních kaplanů BOO v CŠ v Odrách 

9. 12. 2010 Přednáška Hnutí za ţivot 

6. 4. 2011 Kříţová cesta rádia Proglas 

březen – duben 2011 Postní duchovní program 

12. 5. 2011 Přednáška – hospic a péče o umírající 
 

 

 

 

10. Ročníkové projekty  
 

 V průběhu celého školního roku pracovali studenti třetích ročníků v 8 pracovních týmech 

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

zdravotnických a pečovatelských  předmětů, psychologických a pedagogických předmětů a 

odborných specializací (HV, DrV, VV). Podmínkou zpracování byla teoretická a praktická část a 

elektronické zpracování a prezentování.  

 

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

týmech v rámci projektových dnů, které se konaly 31. 1. – 1. 2. 2011 (formální úprava) a                

3. 3. – 4. 3. 2011 (obhajoby a veřejné prezentace). Na prezentace byli pozváni zástupci 

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

 

 Vybraná témata ţákovských projektů ve školním roce 2010/11: 

-  Šikana jako problém dnešní doby (Pdg) – vedoucí Mgr. Ludmila Ondrová 

-  Problematika týrání (Spdg) – vedoucí Mgr. Jarmila Levová 

- Divadlo fórum (DrV) – vedoucí Mgr. Ţaneta Káňová, PhD. 

- Leoš Janáček (HV) – vedoucí Mgr. Ludmila Červenková 

- J. A. Komenský (Pdg) – česká verze vedoucí Mgr. Ludmila Ondrová 

- J. A. Komenský (Pdg, AJ) – anglická verze vedoucí Mgr. Lenka Chodurová 

- Náhradní rodinná péče (ZP) – vedoucí Mgr. Zuzana Sychrová 

- Zdravotní tělesná výchova (TV) – vedoucí Mgr. Kateřina Bainarová 

 

 

 

11. Prezentace školy v Odrách 

  

Spolupráce se školami v Odrách a městem Odry: 

a) spolupráce se ZŠ Odry, Komenského: 

 - nacvičování divadelních představení s dětmi v druţině 

 - představení J. A. Komenský v anglickém a českém jazyce pro ţáky 8. a 9 tříd ZŠ 

 - výuka rodilé mluvčí J. Jirak, která působí na církevní škole a také v ZŠ 
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b) spolupráce se ZUŠ Odry: 

 - pomoc při organizaci koncertů a vystoupení dětí v rámci celého školního roku 

 - vystoupení flétnového souboru ţáků školy v rámci koncertu ZUŠ Odry 

 

c) spolupráce s MŠ Odry: 

 - spolupráce ve formě odborných praxí studentek školy 

 - 3. 12. a 6. 12. 2010 Mikulášská nadílka v MŠ 

 - 22. 6. 2011 představení divadelní pohádky pro děti MŠ z Oder:  

    pohádka „O princezně Aneţce“ a divadelní, výtvarná a taneční dílna 

 

d) spolupráce s Asociací rodičů a přátel handicapovaných dětí Zvoneček Odry: 

 - pomoc při organizaci adventního koncertu v kostele 

 

e) spolupráce s MěÚ Odry: 

 - 2. 2. 2011 slavnostní program při příleţitosti oslav 800. výročí narození patronky školy 

    (účast zástupců BOO, zástupců města Odry, sponzorů, hostů – prof. Petr Piťha) 

 - účast místostarosty na celostátní přehlídce – slavnostní projev na galavečeru 22. 3. 2011 

 - 6. 4. 2011 slavnostní přivítání účastníků projektu Comenius na radnici města, diskuse se 

starostou města 

 - účast místostarosty na slavnostním vyřazení absolventů školy (14. 6. 2011 pro obor 

Ošetřovatel, 17. 6. 2011 pro maturitní obory) 

 

Spolupráce s farností Odry: 
- pomoc při Mikulášských nadílkách (Mikuláš, andělé a čerti) 

- Tříkrálová sbírka 

- pomoc při přípravě maškarního plesu pro děti z farnosti 

 

Spolupráce s Charitou, Městskou nemocnicí a Domovem pro důchodce: 

- 13. 10. 2010 koncert na náměstní v Odrách pro Charitu 

- asistence nemohoucím v nemocnici při pravidelných mších svatých  kaţdou středu 

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

seniorům Domova, Charity a klientům Charity  

- návštěvy v Domově pro důchodce – pravidelně jedenkrát týdně 

- vánoční návštěva nemocnice spojená s přáním a pěveckým vystoupením 

 

 

12. Zapojení do celostátních dobročinných nadací: 
 

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

Ţivot dětem. Studenti ve dvou termínech vybrali pro tuto nadaci  36 370,- Kč (13. a 14. 9. 2010 

částku 13 543,- Kč;   6. a 7. 12. 2010 částku 22 827,- Kč). Výtěţek sbírky je určen pro dětská 

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

věnována na podporu vzdělávání jako poděkování školám za spolupráci – naše škola tak zpět 

získala částku 7 274,- Kč. 

 

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

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

školní rok je 5 000,- Kč.  
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 Pedagogičtí pracovníci naší školy se zapojují do projektu „Důstojný ţivot“, kterou pořádá 

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

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

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

postiţeným na Zakarpatské Ukrajině, kteří ţijí na hranici bídy. 

 

 Vánoční hvězda 

 Naše škola se letos podruhé zapojila do sbírky Vánoční hvězda. Výtěţek byl věnován na 

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

v Olomouci. Část výtěţku bude také vyuţita pro realizaci rekondičních pobytů, které usnadňují 

dětem po ukončení léčby návrat do běţného ţivota, podporují její psychickou i fyzickou  

kondici. 

 

 Tříkrálová sbírka 

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

koledníci do ulic města Oder a přilehlých obcí. 

 

 

13. Propagace školy 

 

 Tištěné a elektronické propagační materiály: 

- neustále aktualizované www stránky školy 

- celoroční příprava nových webových stránek školy 

- vyučující HV Mgr. Ludmila Červenková připravila webové stránky školního sboru Datio 

- Mgr. Tomáš Král připravil webové stránky církevní školy na Facebooku 

- aktualizace školských portálů 

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

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

kraji 

- propagační pozvánky k oslavě 800. výročí narození sv. Aneţky České 

- propagační plakáty k přehlídce (Odry, Ostrva, Nový Jičín, Hranice, Spálov, Vítkov, Dobešov) 

- propagační plakáty na představení „Legenda o svaté Aneţce“ 

- příprava reprezentačního almanachu ke 150. výročí od zaloţení školy a 20. výročí od 

znovuotevření školy 

 

  Propagace ve školách a farnostech: 
- pokračování speciální propagace školy ve 2 biskupstvích, 5 děkanátech, ve 22 kostelech 

(putovní propagační nástěnky – jiţ 4. ročník), navštívené kostely – podzim 2010: 

 a)  Oblast Oderska: Vítkov, Příbor, Budišov n/ Bud., Nový Jičín, Spálov, Jindřichov 

 b) Oblast Ostravska a Třinecka: Frýdek, Místek, Ostrava – Poruba, Ostrava – Mariánské hory, 

Ostrava – Don Bosco, Karviná, Třinec, Český Těšín 

 c) Oblast Hranicka, Valašska: Hranice, Partutovice, Drahotuše, Lipník n/Bečvou, Hustopeče 

n/Bečvou, Lešná, Valašské Meziříčí, Bystřice p/Hostýnem 

 Za uplynulé 4 roky této propagační aktivity bylo navštíveno cca 90 kostelů. 

- e-mailovými dopisy bylo osloveno cca 120 farních úřadů s prosbou o informování o DOD a 

zveřejnění informací o škole na vývěskách v kostele, případně ve farních časopisech 

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

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

úřady v regionu a dávali jsme jej k dispozici případným zájemcům 

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

Hranicích 
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  Další propagační aktivity ve škole: 
11. 11. 2010  

a   6. 1. 2011 dva Dny otevřených dveří s programem 

28. 11. 2010 adventní koncert „Pozdraveno budiţ světlo“ 

22. 12. 2010 vánoční besídka pro ţáky a rodiče 

21. 1. 2011 školní reprezentační ples v Odrách v Dělnickém domě 

2. – 3. 2. 2011 velká dvoudenní oslava 800. výročí narození sv. Aneţky České 

25. 2. 2011 veřejná prezentace ročníkových projektů 

21. – 25. 3. 2011 Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol 

6. 4. 2011 Kříţová cesta se studentkami školy v rádiu Proglas 

6. 4. 2011 slavnostní setkání na radnici města Odry v rámci projektu Comenius 

27. 5. 2011 Noc kostelů – vystoupení improvizační skupiny O.S.L.I. v Kaménce 

29. 6. 2011 závěrečná školní akademie a zahradní slavnost 

dále 

- příprava vydání DVD z 18. ročníku přehlídky 

- natáčení DVD „Legenda o svaté Aneţce“ ve studiu TV NOE 

- natáčení autorské rozhlasové pohádky „O panence Šuplence“ ve studiu TV NOE 

   (autorka: vyučující JČ Mgr. Lenka Roţnovská) 

 

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

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

 

  Pravidelné, příleţitostné články v tisku: 

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

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

Oldin, Hranický týden, hranický farní informátor, Kopřivnické noviny 

- při příleţitosti velkých akcí (celostátní přehlídka, oslavy 800. výročí narození sv. AČ, 

mezinárodní projekt Comenius, křesťanský festival Rakousko) také v celostátním tisku 

v Katolickém týdeníku, MF Dnes, Moravskoslezský Den, Učitelské noviny 

 Celkem 38 textů 

 

 Informace v dalších médiích: 

- rádio Proglas (představení církevní školy, celostátní přehlídka, oslavy svaté Aneţky, literární 

soutěţ, projekt Comenius, křesťanský festival Rakousko) 

- televize Noe, ČT2 (záznam z oslav 800. výročí narození svaté AČ) 

- souběţně také na webových stránkách těchto médií. 

 

 

 

 

 

Odry, červenec – září 2011 

 

 

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

 Ve školním roce 2010/11 byla provedena kontrola České školní inspekce. 

Termín konání: 12. a 14. duben 2011 

 

O průběhu a závěrech ČŠI byla vydána Inspekční zpráva, č. j. ČŠIT-523/11-T 

 

Výběr citací z této zprávy: 

Ve spolupráci s Charitou Odry a Domovem důchodců škola zajišťuje asistenci nemohoucím 

v nemocnici při pravidelných mších svatých, návštěvy nemocných a seniorů, připravuje pro ně 

dárky a pěvecká vystoupení. Tradičně škola organizuje Celostátní přehlídku zájmové umělecké 

činnosti studentů církevních škol.  

 

Od poslední inspekce došlo k velmi výraznému posunu školy zejména v investiční oblasti. Byla 

provedena rekonstrukce a přístavba školy ... 

 

Zřízením vlastního střediska volného času pro ţáky školy a další zájemce se škole podařilo 

příkladně zajistit bohatou mimoškolní činnost (pěvecké sbory, dramatická, výtvarná, hudební a 

tělesná výchova). 

Jako partner se škola příkladně zapojila do řady evropských projektů Comenius ... 

Škola vytváří příkladné klima v jednotlivých třídních kolektivech organizování adaptačních 

kurzů. 

 

Ve sledovaných hodinách byly účelně vyuţity prostředky ICT. Příkladné bylo aktivní zapojení 

ţáků během všech sledovaných činností. 

 

Ţáci třetích ročníků spolupracují v týmech během celého školního roku na ročníkových 

projektech, které obhajují a veřejně prezentují. Odborné kompetence ţáci aktivně uplatňují 

zapojením do soutěţí (hudebních, dramatických, uměleckých, vědomostních, jazykových, 

v rétorice, recitačních, odborných a sportovních). 

 

Příkladné jsou výsledky dramatické a hudební výchovy. Ţáci školy realizují divadelní 

představení, např. Popelka nazaretská, Legenda o svaté Aneţce, divadelní improvizace, nácvik 

divadla se ţáky ZŠ Komenského v Odrách, účast na tvůrčích dílnách při celostátní přehlídce 

dětského divadla v Trutnově. Vydávají časopis Aneţčin (p)Osel, jiţ několik let finančně 

podporují indickou dívku v rámci projektu Adopce na dálku. 

 

Absolventi jsou úspěšní při přijímání k dalšímu studiu na vyšších odborných, případně vysokých 

školách a v praxi. 
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Všechny odborné učebny jsou vybaveny počítačem, dataprojektorem a interaktivní tabulí (včetně 

některých kmenových) a jsou připojeny ke školní počítačové síti a internetu. K výuce 

ošetřovatelských předmětů slouţí dvě odborné laboratoře s moderními pomůckami a modely pro 

nácvik praktických činností. Škola má k dispozici také dvě učebny s mobilním vybavením, které 

umoţňují praktickou výuku dramatické a pohybové výchovy i kvalitní výuku psychologie a 

komunikace, včetně nácviku relaxačních technik. Nově byly vybaveny i jazykové učebny. 

 

V letošním školním roce nabízí ţákům konverzační hodiny anglického jazyka s rodilou mluvčí. 

 

Finanční předpoklady k zabezpečení ŠVP byly posuzovány na základě výkonových a 

ekonomických ukazatelů za roky 2008 aţ 2010. 

Škola hospodařila zejména s provozní dotací poskytnutou ze státního rozpočtu (v roce 2008 a 

2009 v průměru 88 % celkových neinvestičních výdajů a v roce 2010 60 % celkových 

neinvestičních výdajů). 

Dále měla ve sledovaném období k dispozici finanční dary od ... (výpis finančních zdrojů 

v rozsahu ¾ stránky). 

Provozní dotace ze státního rozpočtu nepokrývala potřebné náklady na vzdělávání v dostačující 

míře. 

Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici včetně účelově přidělených 

finančních prostředků a všech dalších zdrojů, které příkladně získávala, byly dostatečné 

k zabezpečení ŠVP. 

 

Závěry, celkové hodnocení školy – celá citace 

 

„Rovnost přístupu ke vzdělání je zajištěna, při přijímání žáků ke vzdělávání škola postupuje 

v souladu s právními předpisy. 

Škola hodnotí výsledky vzdělávání a příkladně podporuje rozvoj vědomostí, dovedností a 

odborných kompetencí žáků. 

Škola zajišťuje bezpečnost žáků, podporuje jejich zdravý fyzický i psychický vývoj. 

Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a přijímá opatření k jejich 

minimalizaci. 

Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. 

Poskytování vzdělávání probíhá v souladu s platnými učebními dokumenty. 

Složení pedagogického sboru umožňuje plnit cíle vzdělávacích programů. 

Kontrolní, informační i hodnotící systémy jsou funkční a přispívají ke zkvalitňování podmínek 

školy. 

Svou činností škola příkladně zajišťuje všestranný rozvoj osobnosti žáků. Příkladné je 

zapojení školy do projektové činnosti.“ 

 

 

Celá inspekční zpráva je doloţena v přílohách. 

 

 

V Odrách červenec 2011 

 

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

ÚVOD 

 
 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Aneţky 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 aţ 414. 

 Účetnictví bylo zpracováno pomocí výpočetní techniky s pouţitím účetního programu 

POHODA. 

 Roční účetní závěrka byla sestavena k 31. 12. 2010. 

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

termínu dne 29. 3. 2011. Roční účetní závěrku i daňové přiznání zpracovala ekonomka Mgr. 

Marie Matějová. 
 

 

FINANČNÍ ZDROJE 
 

A) Hlavní činnost 
 

1. Provoz školy – hlavní zdroje 

Hlavním zdrojem příjmů na provoz školy v roce 2010 byla provozní dotace MŠMT poskytnutá 

ve výši  13 213 000,- Kč. Doplňujícím zdrojem byly příjmy od studentů za ubytování v domově 

mládeţe, které dosáhly 726 490,- Kč, kurzovné 148 500,- Kč, příspěvky a dary ve výši               

66 986,- Kč, ostatní trţby a výnosy ve výši 64 566,- Kč a úroky z vkladu na běţném účtu    

540,25 Kč. 

 

2. Účelové dotace a rozvojové programy 

 

Na Celostátní přehlídku ZUČ 

MŠMT      15 000,- Kč 

Moravskoslezský kraj    147 000,- Kč 

Město Odry      20 000,- Kč 

Biskupství ostravské – opavské       15 000,- Kč 

Ostatní biskupství      30 000,- Kč 

Ostatní dary od fyzických a právnických osob      24 042,- Kč 

 

Podpora romských žáků SŠ: 

Dotace pro 2 studentky romského původu od 

MŠMT        9 600,- Kč 
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Financování asistentů pedagoga v církevních školách: 

Dotace pro 2 asistenty pedagoga od 

MŠMT, leden – prosinec 2010    258 000,- Kč 

 

Pokusné ověřování maturitní zkoušky v roce 2010: 

MŠMT        7 752,- Kč 

 

Projekt partnerství škol Comenius, č. sml. COM-BP-2008-027: 

Bilaterální projekt schválený v roce 2008 byl úspěšně zakončen v roce 2010. Záloha na projekt 

byla poskytnuta jiţ v roce 2008 ve výši 309 875,20 Kč, doplatek jsme obdrţeli v prosinci 2010 

ve výši 79 170,88 Kč. V přepočtu se jednalo o 16 000 Euro na celý projekt. Dotace byla beze 

zbytku vyčerpána. 

 

Projekt partnerství škol Comenius, č. sml. COM-MP-2010-205: 

Schválený v roce 2010 ve výši 17 000 Eur, záloha poskytnuta ve výši 13 600 Eur, tj. 326 802, 56 

Kč dne 6. 10. 2010. Z této částky vyčerpáno v roce 2010 celkem 94 348,74 Kč. 

 

3. Dary zřizovatele – Biskupství ostravsko – opavského: 

 

Příspěvek na opravu havarijního stavu stropů 3 734 000,- Kč 

Půjčka na opravu havarijního stavu stropů    769 730,- Kč 

Příspěvek na projektovou dokumentaci k získání 

   dotace Zelená úsporám      43 200,- Kč 

Příspěvek na odměny za praxe ţáků      90 000,- Kč 

   (z toho v roce 2010 vyčerpáno 40 800,- Kč) 

Příspěvek na přehlídku      15 000,- Kč 

Dar na učební pomůcky      30 000,- Kč 
 

 

B) Vedlejší činnost 
 

Příjmy z vedlejší činnosti tvořilo nájemné tělocvičny. V roce 2010 činil příjem z vedlejší činnosti

      27 050,- Kč. 
 

 

 

C) Investiční dotace na opravu, přestavbu a přístavbu školy  
 

V roce 2010 byl úspěšně ukončen projekt „Modernizace odborných učeben v rámci zkvalitnění 

výuky“ spolufinancovaný z rozpočtu ROP NUTS II Moravskoslezsko. Celková částka dotace 

činila 9 203 101,- Kč. Dotace byla proplácena ve třech etapách. První část v roce 2009. V roce 

2010 byla proplacena zbývající část dotace, dne 13. ledna 2010 částka 3 297 465,70 Kč a          

10. srpna 2010 částka 3 483 611,56 Kč. 

 

Během letních prázdnin proběhla 2 .etapa opravy havarijního stavu stropů v celkové hodnotě 

4 953 731,- Kč. 

 

Finanční krytí zajistil zřizovatel Biskupství ostravsko – opavské částkou 4 503 730,- Kč (dar 

3 734 000,- Kč a půjčka 769 730,- Kč), město Odry 450 000,- Kč a 1,- Kč jsou vlastní zdroje. 

Celá akce byla z hlediska účetního vyhodnocena jako oprava a také tak zaúčtována.  
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VYNALOŢENÉ NÁKLADY 
 

1.Provozní náklady 

 

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

zaměstnanců. 

Mzdové náklady 9 431 032,- Kč 

Zákonné sociální pojištění 2 265 888,- Kč 

Zákonné zdravotní pojištění    817 163,- Kč 

Dalšími provozními náklady byly nákupy materiálu, energie a sluţeb, v roce 2010 byla do 

provozních nákladů zahrnuta i oprava havarijního stavu stropů. Celková výše těchto provozních 

nákladů činila 7 725 123,76 Kč 

 

 

 

2. Náklady hrazené z účelových dotací 

 

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

vyčerpány. Pouze u dotace na podporu romských ţáků SŠ byla vrácena část dotace ve výši 873,- 

Kč z důvodu nevyčerpání studentkou a dotace na pokusné ověřování maturitní zkoušky nebyla 

vyčerpána zcela. Na odměny hodnotitelů písemných maturitních prací bylo pouţito 7 035,- Kč a 

717,- Kč bylo vráceno na depozitní účet MŠMT. 

 

Vyúčtování Celostátní přehlídky církevních škol: 

Náklady 347 226,- Kč 

Výnosy 255 892,- Kč 

 
 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 Díky poskytnuté půjčce od zřizovatele v roce 2010 organizace hospodařila se ztrátou          

– 791 129,03 Kč, v hlavní činnost a ziskem 17 550,- Kč v doplňkové (vedlejší) činnosti. 

Celkový výsledek hospodaření činil – 773 579,03 Kč. 

 

 

 

V Odrách 26. 7. 2011 

 

 

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

 

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

COM-BP- 2008-027 - „Growing up and living together in Europe, open to everybody„ -

„Růst a ţít ve společné Evropě otevřené pro kaţdého“ 

 
 Projekt probíhal po dva školní roky 2008/09 a 2009/10. Hodnotící zprávy o tomto projektu 

byly vypracovávány na nových formulářích k datu 30. 9. 2010. V září – listopadu 2010 probíhala 

kontrola Národní agentury pro evropské projekty. 

 

Rekapitulace základních údajů:  

Program: jazykový projekt v podprogramu  Comenius 

Termín: školní roky 2008/09, 2009/10 

Schvalovací agentura:  Národní agentura Socrates, 

 U Luţického semináře 13, Praha 1 

Jazyk:  němčina, angličtina  

Partnerská škola:  Lycee Technique Provinciál Jean Boets, Rue Hullos 52, B 4000 Liege 

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

Zaměření: sociální a zdravotnická oblast 

Finanční náklady: schválená výše grantu  16 000,- Eur pro min. 24 mobilit 

Podání projektu: 12. 2. 2008 

 

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

 

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

 

1. realizovaná výměnná návštěva: 20 českých studentů a 4 vyučující v Liege a v Belgii,  

 7. 3. 2009 – 18. 3. 2009  

2. realizovaná výměnná návštěva: 20 belgických studentů a 4 vyučující v Odrách a v ČR,  

 8. 3. 2010 – 17. 3. 2010 

 

Odevzdání vyhodnocení projektu:    30. 9. 2010 

 

Tento typ bilaterálního projektu (pro období 2008 – 2010) realizuje jen 19 škol v celé ČR, naše 

škola je mezi nimi jediná církevní škola.  
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2.  Mezinárodní  jazykový projekt Comenius, (program  SOKRATES  EU), identifikační 

číslo DE3 LLP-Com-SV (PAD) 

 

Rekapitulace základních údajů:  

Název: „Kultur und Sprache – eine europäische Internetzeitung“  

 „Kultura a  jazyk – evropské internetové noviny“ 

Program:  jazykový projekt partnerství škol v podprogramu  Comenius 

Zaměření: kulturní a jazyková oblast 

Termín:  školní roky 2010/11, 2011/12 

Schvalovací agentura:  Národní agentura Socrates, 

   U Luţického semináře 13, Praha 1 

Jazyk:   němčina, angličtina  

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

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

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

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

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

Podání projektu: 19. 2. 2010 

Schválení projekt: 12. 7. 2010 

Podepsání grantové smlouvy 15. 9. 2010  

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

Přehled plánovaných výměnných návštěv:  

  25. 10 – 29. 10. 2010 Německo (8 mobilit, 4 ţáci, 4 učitelé a jako samoplátce rodilá 

mluvčí Jaclyn Jirak) 

 4. 4. – 9. 4. 2011 Česká republika (účast 10 ţáků z Itálie, 10 ţáků z SRN a 5 

vyučujících, zapojení celé české projektové skupiny) 

 24. 10. – 29. 10. 2011 Itálie, Cefalú 

 

Předání průběţné zprávy nadaci o projektu:  17. 6. 2011 

 

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

 

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

Termín podání:  19. 1. 2010 

Termín schválení:  23. 3. 2010 

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

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

Finanční podpora Fulbrightovy nadace: hrazena mzda a ubytování asistentky 

 

Předpoklad pro příští školní rok: 

 Po vzájemné dobré zkušenosti byla podepsána pracovní smlouva se slečnou Jaclyn Jirak 

také pro školní rok 2011/12 pro konverzaci v AJ v rozsahu 7 vyučovacích hodin týdně. 

 

 

Odry, červenec – září  2011 

 

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

     celoţivotního učení 

 

 

Ve školním roce 2010/11 jsme nabídli moţnost absolvování přípravných pomaturitních 

specializačních kurzů a následné sloţení 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 sloţení 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 druţinách, kteří pro toto 

zaměstnání dostatečně nesplňují kvalifikační předpoklady. V rámci učebních osnov studijního 

oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01) nabízíme moţnost vykonání 

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

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

s metodikou. 

 

V tomto oboru se vzdělávalo a maturitní zkoušku úspěšně vykonalo: 

23 zájemců z předmětu Pedagogika 

  

 

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

zaměstnání dostatečně nesplňují kvalifikační předpoklady. V rámci učebních osnov studijního 

oboru Sociální činnost (kód 75-41-M/01) nabízíme moţnost vykonání jednotlivé ústní – 

teoretické maturitní zkoušky z následujících předmětů: Psychologie, Speciální pedagogika 

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

Pedagogika, Sociální péče, Základy práva. 

 

V tomto oboru se vzdělávalo a maturitní zkoušku úspěšně vykonalo: 

9 zájemců z předmětu Speciální pedagogika. 

 

Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je Osvědčení. 

Dokladem o úspěšném vykonání jednotlivé zkoušky je Osvědčení o jednotlivé zkoušce 

maturitní zkoušky. 

 

 

V Odrách dne 31. 8. 2011                                                              

 

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

 

 

1.   Zrealizované projekty 

 
1.1    Havárie stropních konstrukcí – dokončení 2. části, červen 2010 – červen 2011 

 

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

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

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

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

23. 4. 2010 byl havarijní stav všech zkoumaných konstrukcí znovu potvrzen. Prohlídka 

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

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

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

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

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

vyměnit více trámů, neţ předpokládal průzkum. 

 

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

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

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

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

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

zajištěny vzpěrami, 3 učebny byly uzavřené. 

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

ošetřit, stropní konstrukci zpevnit novými ocelovými nosníky.  

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

 

 

Na tuto stavbu byly uzavřeny následující smlouvy: 

 

Smlouva na zpracování PD:  

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

       234 000,- Kč 

 

Smlouva na vedení výběrových řízení: 

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

       25 200,- Kč 
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Smlouva na stavební část:  

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

       4 457 719,97 Kč 

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

       Změna termínu ukončení díla ke dni 31. 8. 2010 

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

       Méně a vícepráce,  

celková cena akce 4 647 730,- Kč 

Smlouva na TDI: 

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

       46 800,- Kč 

 

Důleţité termíny stavby: 

 

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

pracích“, č.j. MěÚO/1509/2010 

 

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

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

Dne 31.8. 2010 proběhla kontrolní prohlídka stavebního úřadu 

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

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

 

Z důvodu vlhkosti podkladního betonu však nebyly dokončeny pokládky podlah ve dvou 

učebnách, kabinetech a na chodbách, v následujících termínech probíhaly malé kontrolní dny a 

měření vlhkosti: 

Září 2010 1. 9.  10. 9. 

Říjen 2010 14. 10.  21. 10. 

Listopad 2010 2. 11. 30. 11. 

Prosinec 2010 10. 12. 

Leden 2011 5. 1. 10. 1. 

 

V lednu od 14. 1. do 25. 1. 2011 proběhlo poloţení podlahových krytin. 

Dne 25. 1. 2011 byly zaloţeny kontrolní stabilizační terče na prasklinách zdí nad novými 

stropními konstrukcemi. 

Leden – květen 2011: pravidelné kontroly stabilizačních terčů – vţdy bez nálezu a bez zjevných 

pohybů stavby. 

V květnu 30. 5. 2011 proběhl poslední kontrolní den a bylo znovu provedeno měření vlhkosti a 

kontrola odstranění drobných vad a nedodělků a poslední kontrola stabilizačních terčů – bez 

nálezu. Byl proto proveden poslední kontrolní zápis a poslední zápis do stavebního deníku, který 

pak byl odevzdán k zaloţení do dokumentace. 

 

 

Finanční krytí: 

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

Zřizovatel školy, BOO 4 503 730,- Kč 

Město Odry      450 000,- Kč 

V jednání byli sponzoři, jejich finanční pomoc na pokrytí jiţ realizované stavby se však 

nepodařilo zajistit. 
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1.2 Vybavení učeben hudební výchovy hudebními nástroji  

 

 V rámci tohoto schváleného projektu RENOVABIS vybavujeme odborné učebny hudební 

výchovy. Jsou dokoupeny následující hudební nástroje: digitální piano, Orffovy nástroje (drobné 

rytmické a melodické hudební nástroje, nezbytné pro hudební činnosti s dětmi a pro nácvik 

těchto činností), kytary klasické, sada bicích nástrojů, elektrická kytara, baskytara a obaly na 

nástroje a ladičky. Dále ozvučení jednotlivých nástrojů a související technika: nástrojová komba, 

mixáţní pult, reproboxy, mikrofony, stojany na reproboxy, kabeláţ. Tyto hudební nástroje a 

technika budou vyuţity nejen při vlastní výuce, ale i při další školní i mimoškolní hudební 

produkci našich ţáků a vyučujících. Klasické kytary budou pouţívány při skupinové výuce hry 

na tyto nástroje a spolu s dalšími nástroji budou vyuţívány v rámci hudebních krouţků a 

vystoupení ţáků. 

 

Výše schválené dotace RENOVABIS je 80 000,- Kč. 

Termín realizace: červen – srpen 2011. 

 

 

2. Připravované investiční projekty v roce 2010/11 
 

 

2.1  Výměna oken 

 

 V rámci tohoto IZ jsme psali ţádosti sponzorům i grantové ţádosti ČEZ, OKD a plynáren a 

připravovali jsme výměnu oken v budově školy a v části budovy domova mládeţe. Pro tento IZ 

proběhlo také předběţné výběrové řízení, abychom měli lépe ošetřenu cenovou nabídku firem. 

Tyto budovy prochází jiţ několik let postupnou rekonstrukcí, nejstarší části školy pochází z let 

1861, budova není památkově chráněná, v 70. letech minulého století prošla částečnou 

rekonstrukcí, stávající okna mají jiţ dobu ţivotnosti za sebou a jsou technicky i energeticky 

nevyhovující. Některá není moţné ovládat, některá jiţ musela být pevně přitlučena, protoţe 

vypadávala, okna nesplňují bezpečnostní kritéria. Budovy školy jsou vlhké, proto není moţné 

objekt zateplit a ţádat tak finanční prostředky z grantů Fondu ŢP určené na zateplení objektů a 

výměnu oken.  

 Potřebná částka na realizaci je 2 693 928,- Kč (dřevěná okna). Odeslané ţádosti však byly 

zamítnuty nebo zůstaly bez odpovědi. Zatím nerealizováno. 

 

 

2.2 Úprava nádvoří školy a části zahrady před školou 

 

 V rámci tohoto IZ jsme psali ţádosti sponzorům i grantové ţádosti ČEZ, OKD a plynáren 

a připravovali jsme rekultivaci dvou částí parku před školou u silnice a u hřbitovní kaple a 

hlavně úpravu školního nádvoří, kde je současně hlavní vstup do školy. Toto nádvoří je 

v havarijním stavu, který technicky, bezpečnostně ani esteticky neodpovídá poţadavkům dnešní 

doby. Plocha nádvoří má rozlohu 345,5 m², v IZ jsme plánovali odbourání stávajících 

betonových ploten, odvodnění, nový podklad, poloţení zámkové dlaţby, vytvoření nového 

příjezdu do školy (pro auto dováţející stravu do jídelny a případnou obsluhu) i ploch pro pěší, 

výsadbu zeleně, osazení laviček a vytvoření klidových ploch s posezením. 

 Potřebná částka na realizaci je 948 948,- Kč. Odeslané ţádosti však byly zamítnuty nebo 

zůstaly bez odpovědi. Zatím nerealizováno. 
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2.3 Zřízení mateřské školy 

 

 Ve školním roce 2009/10 a 2010/11 byl připravován investiční záměr pro zřízení mateřské 

školy v budově školy pro kapacitu 24 dětí. Proběhla první jednání u zřizovatele školy Biskupství 

ostravsko – opavského a na Městském úřadu v Odrách, kde byl předán materiál IZ. Tento záměr 

nebyl zamítnut, ale nezískal finanční podporu zřizovatele školy ani města Odry. 

 V neděli 28. 11. 2010 bylo provedeno dotazníkové šetření v oderské farnosti – v kostelech 

v Odrách, Mankovicích, Klokočůvku, Dobešově a Veselí. Dotazník měl následující znění: 

  

Naše církevní škola má zájem o otevření mateřské školky v Odrách. Zjišťujeme případný zájem 

o umístění dětí. Děkujeme za Váš čas. Označte zatrhnutím na straně jednu z moţností: 

 - Tento záměr se mi líbí a podporuji otevření mateřské školky 114 hlasů 

 - Mám dítě, které bych do církevní školky v Odrách umístil   11 hlasů 

 - Tento záměr nepodporuji     3 hlasy 

 

Projevený zájem občanů – farníků o MŠ byl příznivý, počet případně moţných dětí pro MŠ však 

nebyl dostatečný. Proto nepokračovala další jednání v této věci. 

 

 

 

 

Odry, červenec – září  2011 

 

 

Zpracovala :  Ing. Hostašová 
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n)  Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
       
 
 Škola spolupracovala ve školním roce 2010/11 s Klubem přátel Církevní střední školy sv. 

Aneţky 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 dosaţení tohoto cíle je zejména opatřování 

odborné literatury a moderních vyučovacích pomůcek k prohloubení teoretických a praktických 

znalostí ţáků a zajišťování výměnných stáţí studentů a studentek. 

 

 Ve školním roce 2010/11 byly svolány dvě pracovní schůzky správní rady KPŠ –             

26. listopadu 2010 a 15. dubna 2011. Na    jednání   byli   kromě    řádných    členů    správní     

rady  přítomní  také rodiče ţáků z jednotlivých tříd, třídní učitelů, zástupci domova mládeţe a 

zástupci studentské samosprávy. 

 

 Klub přátel školy přispíval ve školním roce 2010/11 na tyto aktivity ţáků: 

- lyţařský výcvik  

- sportovní kurz 

- plavecký výcvik 

- doprava školních sborů DATIO a DONATIO 

- doprava ţáků na poutě, soutěţe  a jiné školní akce 

- příspěvek na taneční  

- zahraniční studijní pobyty a zájezdy 

- přednášky pro ţáky školy 

- učební pomůcky předmětu výtvarná výchova 

- učební pomůcky krouţku keramiky 

- duchovní obnovy 

- soutěţe a odměny pro ţáky školy 

- akce školní samosprávy 

- odměna při celostátní soutěţi Mendelovy Hynčice 

- pomůcky pro domov mládeţe 

 

 

 

 

V Odrách 19. září 2011 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Marie Matějová 
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