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Podkladem pro zpracování výroční zprávy bylo provádění průběžného vlastního hodnocení školy 

v rámci školního roku 2012/13. 

 

dle § 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) cituji: 

“Zrušuje se povinnost právnických osob vykonávajících činnost školy zpracovávat tzv. vlastní 

hodnocení školy jako samostatný dokument. Vlastní hodnocení školy bude nadále prováděno, ale 

stane se východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy, kterou ředitel školy 

zpracovává podle ustanovení § 10 odst. 3 školského zákona. Forma zpracování vlastního 

hodnocení školy stanovená dosud prováděcím právním předpisem nebude nadále závazná. 

Uvedený návrh umožňuje volit způsob vlastního hodnocení školy a umožňuje zjednodušit 

administrativu související s vlastním hodnocením školy.“ 

 

 

V rámci vlastního hodnocení školy byly prováděny následující výkony a jednání: 

- Hospitační činnost v průběhu celého školního roku (doklady jsou k dispozici v ředitelně 

školy) – celkem 83 hospitací 

 

- Osobní setkávání a jednání s pedagogickými pracovníky i pracovníky THP, zjišťování potřeb 

kolegů 

 

- Setkávání metodických komisí (doklady jsou u jednotlivých předsedů předmětových komisí) 

 

- Pedagogické porady a porady vedení školy (zápisy k dispozici v ředitelně školy) 

 

- Evaluační dotazníky všech pedagogických zaměstnanců školy (doklady jsou k dispozici 

v ředitelně školy) 

 

- Osobní jednání se žáky končících ročníků, informování a monitorování příprav k maturitním 

zkouškám 

 

- Osobní jednání se žáky prvních ročníků a jejich rodiči ve věci prospěchu a možné pomoci 

v rámci Střediska volného času (doklady jsou k dispozici v ředitelně školy) – 15 jednání 

 

- Osobní jednání se žáky vyšších ročníků a jejich rodiči ve věci prospěchu a možné pomoci 

v rámci Střediska volného času (doklady jsou k dispozici v ředitelně školy) – 12 jednání 

 

- Dotazník ředitelky školy pro maturující ročníky (k dispozici v ředitelně školy) 

 

- Dotazníkové šetření metodičky prevence v rámci celé školy (doklady jsou k dispozici u 

metodičky prevence a ve výroční zprávě metodičky prevence) 



 

- Zprávy z maturitního tréninku i maturitních zkoušek (doklady jsou k dispozici u zástupkyně 

ředitelky školy) 

 

- Celoroční konzultace a příprava projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast 

podpory 1.5 (tzv. šablony), konzultace a podklady pro zpracování projektového záměru, 

zapojení všech kolegů při přípravě, zapojení 19 kolegů do tvorby učebních materiálů 

s využitím moderní didaktické techniky a interaktivních tabulí (Projektový záměr je 

k dispozici v ředitelně školy) 

 

 

 

V Odrách červenec 2013 

 

 

Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah výroční zprávy: 
 

 

 

a) Základní údaje o škole   2 listy 

 

b) Přehled oborů vzdělání   2 listy 

 

c) Přehled pracovníků školy   3 listy 

 

d) Údaje o přijímacím řízení   2 listy 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   3 listy 

 

f) Prevence sociálně patologických jevů   2 listy 

 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků      2 listy  

 

h)  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 14 listů 

 

i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI   1 list 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy   3 listy 

 

k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů   4 listy 

 

l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

 celoživotního učení   1 list 

 

m) Projekty financované z cizích zdrojů   4 listy 

 

n) Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání   1 list 

  

 

 

 Celkem  44 listy 

 

 

 Přílohy  13 ks 
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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 2012/13 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): 

  

 2. 7. 2013, č. j. MŠMT-18356/2013 (navýšení kapacity školy) 
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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 8. 8. 2013 

 

 

Zpracovala: Ing. Pavla Hostašová, ředitelka školy 
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b)  Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2012/13 
 

 

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 2012/13 se vyučoval ve třídě SČ1, SČ2, SČ3. 

 

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 2012/13 se vyučoval ve třídě 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 2012/13 se vyučoval ve třídě PMP1, PMP2, PMP3. 

 

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 2012/13 se vyučoval ve třídě PP4. 
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75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
- studijní obor poskytující střední  vzdělání s maturitní zkouškou zkrácenou 

tříletou dálkovou formou, určený pro dívky i chlapce 

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

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

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

8456/2010-21. Ve školním roce 2012/13 se vyučoval ve třídě PMPD1, PMPDA2, PMPDB2. 

 

 

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

s maturitní zkouškou, určený pro dívky i chlapce 

 

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

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

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

13. 5. 2011, č. j. 13 509/2011-25. Ve školním roce 2012/13 se vyučoval ve třídě PL2. 

 

 

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 13. 5. 2011, č. j. 13 509/2011-25. Ve školním roce 2012/13 se vyučoval ve třídách PL3, PL4. 

 

 

 

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 2012/13 se vyučoval ve třídách O1, O2, O3. 

 

 

V Odrách dne 8. 8. 2013 

 

 

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

 

 Vzdělání odb. praxe k 31. 8. 2013  

  roky/dny 

 

Interní učitelé 

 

Mgr. Badejová Monika VŠ   4/314  

Bartoňová Marie SŠ s mat. 19/26  

Mgr. Bezděková Jana VŠ 15/275 

Mgr. Cindler David VŠ   8/308 třídní učitel PL4 

Mgr. Ďulíková Lenka VŠ   4/125 třídní učitelka PL3 

Mgr. Harabišová Jana VŠ 13/342 třídní učitelka PMP2 

Ing. Hostašová Pavla VŠ 24/235 ředitelka školy 

Mgr. Chodurová Lenka VŠ 23/364  

Mgr. Jakubíková Simona VŠ 12/364 třídní učitelka PMPD1 

Ing. Jiříčková Irena VŠ 18/300  

Mgr. Káňová Žaneta, Ph.D. VŠ  6/185 třídní učitelka PMP3 

Bc. Kostelecký Vlastimil VŠ 22/334  

Mgr. Král Tomáš VŠ 26/135 výchovný poradce 

MUDr. Kudělková Danuše VŠ 28/131 třídní učitelka PP4 

Mgr. Levová Jarmila VŠ 33/154 třídní učitelka O2 

Mgr. Najsrová Anna VŠ   4/276 třídní učitelka PMP1 

Mgr. Nevřivová Zuzana VŠ 12/40 třídní učitelka SV4 

Mgr. Ondrová Ludmila VŠ 28/228 třídní učitelka PMPDA2 

   třídní učitelka PMPDB2 

Mgr. Pavelková Kateřina VŠ   4/7 třídní učitelka SČ3 

Mgr. Pawerová Marie SŠ s mat.   0/250 asistent pedagoga  

   do 31. 5. 2013 

Mgr. Pechalová Karolína VŠ   3/0 třídní učitelka PL2 

Bc. Rejko Pavel VŠ   6/167  

Mgr. Rumianová Jana VŠ 14/143 

Ing. Šustková Jindra VŠ 26/143 zástupkyně ředitelky 

Mgr. Turková Zuzana VŠ   3/362 

Mgr. Tylichová Anna VŠ   6/5 třídní učitelka O1   

Vlčková Ludmila SŠ s mat. 31/253 vedoucí učitelka praxe 

   třídní učitelka O2 

Ing. Zajac Radek VŠ 13/324 
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Externí  učitelé 

Mgr. Vavro Zdenko VŠ   3/242 

Zajíček Josef SŠ s mat. 33/0 

 

 

Středisko volného času 

Mgr. Badejová Monika literární a filmový seminář 

Mgr. Bezděková Jana korepetice sboru Datio 

Mgr. Cindler David dechový soubor  

 pomocný sbormistr Datia 

Mgr. Ďulíková Lenka angličtina 1. ročníky 

 angličtina PMP3 

 angličtina pro mezinárodní zkoušky PET 

 literární a filmový seminář 

Mgr. Harabišová Jana matematika 3. ročníky 

 matematika 4. ročníky 

 matematika 1. ročníky 

Mgr. Chodurová Lenka angličtina předškoláků 

Ing. Jiříčková Irena angličtina SV4 

Mgr. Káňová Žaneta, Ph.D. divadelní improvizace 

 divadlo 

 literární a filmový seminář 

Bc. Kostelecký Vlastimil florbal  

 posilovna 

Mgr. Nevřivová Zuzana maturujeme z výtvarné výchovy 

 plošná a prostorová tvorba 

Mgr. Ondrová Ludmila vedoucí střediska volného času 

 volejbal 

Mgr. Pavelková Kateřina tanec  

 aerobic, zumba  

 matematika pro 2. ročníky 

Mgr. Pechalová Karolína výtvarné techniky 

Mgr. Rumianová Jana zdravotnický kroužek 

Skalka Josef pohybové hry 

Vlčková Ludmila květiny 

Ing. Zajac Radek kytara 

Zajíček Josef sbormistr Datia 

 sbormistr Donatia 

 

 

 

Vychovatelé 

Hrabovská Josefa SŠ s mat. 13/179 

Mgr. Chromíková Kateřina VŠ 21/62 vedoucí vychovatelka 

   metodik prevence 
Kučerová Ludmila, DiS. VOŠ   8/0 

Taťáková Zdeňka SŠ s mat. 29/276 

Vaňáková Marie SŠ s mat.   4/316 
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THP 

Hrabovská Oldřiška SŠ s mat. 23/335  

Mgr. Matějová Marie VŠ 20/56  

 

 

Ostatní 

Běláková Ludmila vrátná 

Ing. Bujnochová Ludmila vrátná   

Klézl Josef školník 

Nováková Valérie uklízečka 

Pellešová Emilie uklízečka 

Bc. Rejko Pavel správce ICT 

Skřehotová Jarmila vrátná 

Uhlířová Pavlína uklízečka 

 

 

Výdejna stravy 

Karas Jiří řidič (dovoz stravy) 

Bartoníková Bedřiška výdej   

Zavadilová Vlasta výdej  

 

 

 

V Odrách dne  8. 8. 2013 

 

 

Zpracovala:  Oldřiška Hrabovská 
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d) Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2012/13 
 

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

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

ze základní školy (mimoškolní aktivity) 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 mluvních dovedností, hudební 

výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy, pro obor Sociální činnost motivační pohovor. 

Vzhledem k povinnosti účastnit se lyžařského kurzu v 1. ročníku a sportovního kurzu ve 3. 

ročníku vyžadujeme vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro všechny čtyřleté maturitní 

obory. 

 

 

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

pohovor, hodnocení ze základní školy (mimoškolní aktivity), 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 dosaženém středním 

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

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

výchovy. 

 

 

Vzory dokumentů pro 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) 

Zápisový lístek (příloha č. 5) 
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Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 31. 5. 2013 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 15 

 

14 0 0 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika – denní  

 

PMP 75-31-M/01 62 

 

37 1 32 

Předškolní a mimoškolní 

Pedagogika – dálkové  

 

PMPD 75-31-M/01 ve výkazu neuvedeno 

Sociální činnost 

 

SČ 75-41-M/01 27 

 

18 2 14 

 

Ošetřovatelství 

 

O 53-41-H/01 18 

 

12 1 11 

 

Celkem   122 

 

81 4 57 
 

 

 

Výsledky přijímacího řízení zpracované ke dni 31. 8. 2013: 

Název oboru 
Zkratka 

oboru 
      Kód oboru 

Počet 

přijatých 

Z toho 

chlapci 

 

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

 

0 0 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika /ŠVP – denní  

 

PMP 75-31-M/01 

 

32 1 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika /ŠVP – dálkové  

 

PMPD 75-31-M/01 

 

25 2 

Sociální činnost/ŠVP 

 

SČ 75-41-M/01 

 

15 2 

 

Ošetřovatel/ŠVP 

 

O 53-41-H/01 

 

14 1 

 

Celkem   

 

61 + 25 = 86 6 
 

 

 

Přílohou č. 6 je rozbor přijímacího řízení (zpracovala Ing. Pavla Hostašová) 

 

Přílohou č. 7 je porovnání přijímacího řízení za rok 2012 a 2013 (zpracovala Ing. Pavla 

Hostašová) 

 

 

 

V Odrách dne 30. 8. 2013 

 

 

 

Zpracovala:  Ing. Jindra Šustková 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání ve školním roce 2012/13 
 
 

1. Výsledky vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání  

 

Ročník 
Počet 

žáků 

 Prospělo 

 s vyznam. 
  Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

Počet žáků 

 s opr. zk. 

I. + dálk 72 + 30 2 + 7 53 + 18 8 + 0 12 + 5 12 + 5 

II. 65 + 46 5 + 28 4 + 18 13 + 0 9 16 

III. 59 2 37 20 15 16 

IV. 37 4 31 2 0 1 

 

Celkem 233 + 76 13 + 35 161 + 36 43 + 0 36 + 5 50 

 

 

 Přehledné uspořádání výsledků vzdělávání žáků za jednotlivá čtvrtletí školního roku 

2012/13 jsou přílohou č. 8 (I. pololetí) a č. 9 (II. pololetí) této výroční zprávy. 

 

 

2. Výsledky závěrečných zkoušek 

 

 Ve tříletém zdravotnickém oboru studovalo 15 žáků. Všichni ukončili třetí ročník –              

všech 15 žáků prospělo. 15 žáků bylo připuštěno k vykonání závěrečné zkoušky – písemné 

/JZZZ* , praktické/JZZZ* a ústní. Výstupem pro hodnocení bylo vysvědčení o závěrečné 

zkoušce a výuční list. 

* JZZZ – jednotné zadávání závěrečných zkoušek 

 

Počet žáků 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

 

15 6 9 0 

 

 

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

 

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

10 žáků), PP4 (75-31-M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika/19 žáků) a PL4  (78-42-M/003 

Pedagogické lyceum/8 žáků) studovalo celkem 37 žáků. 35 žáků ukončilo čtvrtý ročník, 1 žák 

bude v srpnu konat komisionální zkoušku z AJ, jeden žák neuzavřel 4. ročník, změní obor a po 

vykonání rozdílových zkoušek bude studovat ve 2. ročníku oboru Ošetřovatel. 
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V termínu 2. května 2013 neúspěšně vykonal 2. opravný didaktický test jeden žák (absolventka 

SV4 šk. roku 2011/12). Pokračuje ve studiu oboru Ošetřovatel – ve šk. roce 2013/14 bude 

studovat 3. ročník.  

 

V termínu od 2. září 2013 budou ve spádové škole konat opravnou písemnou zkoušku: 

1 žák z PP4/DT z ČJ, 7 žáků z PP4/DT z M,  

1 žák z SV4/PP z ČJ, 1 žák z SV4/PP z AJ. 

 

K 1. řádnému termínu po vykonání komisionální zkoušky a uzavření II. pololetí 4. ročníku 

přistoupí k maturitě 1 žák z PP4.  

11. září 2013 budou konat opravnou ústní zkoušku ze třídy PP4 z ČJ 2 žáci, z AJ 1 žák, 

z Pedagogiky1 žák, z Tělesné výchovy z metodikou 2 žáci. Ze třídy SV4 z Psychologie 1 žák. 

 

Počet žáků 

(k 31. 8. 2013) 

Prospělo  s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Opravný 

termín 

od 2. do 11. 9. 

Řádný 

termín 

11. 9. 

 

37 5 17 13 

 

13 1 

 

SV – 10  0 6 3 

 

3 0 

 

PP – 19 2 6 10 

 

10 1 

 

PL – 8 3 5 0 

 

0 0 

 

 

4. CERTIS  

 

 Do 15. listopadu 2012 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. SCIO testování 

 

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

vybírali od svých žáků 45 Kč za 1 test) a po předání hesel pro vstup do systému v podzimním 

termínu ve dnech 8. – 23. 11. 2012 a v jarním termínu 7. – 20. 2. 2013 (žáci mohli pracovat ve 

studijní době v učebně VT nebo na vlastních PC. Vyhodnocení Maturitního tréninku SCIO je 

přílohou  Vlastního hodnocení školy. 

 

Počet žáků 
listopad 2012 

ČJ 
úspěch 

ČJ 
neúspěch 

AJ 
úspěch 

AJ 
neúspěch 

NJ 
úspěch 

NJ 
neúspěch 

M 
úspěch 

M 
neúspěch 

81         

SV4 – 10  6 3 4 3     

PP4 – 19  14 5 4 5    10 

PL4 – 8 + 1/M 6  5    2 1 

SČ3 – 11  9 1 8    1 1 

PMP3 – 24  15 4 10 9    8 

PL3 – 9  6 3 7 2 4   4 
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Počet žáků 
únor 2013 

ČJ 
úspěch 

ČJ 
neúspěch 

AJ 
úspěch 

AJ 
neúspěch 

NJ 
úspěch 

NJ 
neúspěch 

M 
úspěch 

M 
neúspěch 

46         

povinně         

SV4 – 10  5 3 5 3     

PP4 – 19  9 6 6 1    7 

PL4 – 8 8  4    2  

nepovinně         

SČ3 – 11 2 1 1 1     

PMP3 – 24 2 4 2 4    1 

PL3 – 9  1 2 2 2 3 2 1  

 

 

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 SV a SČ, PP a 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  

 (klavír, kytara) 

 

 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 (Ing. Pavla Hostašová, Ing. Jindra Šustková, Mgr. Anna Najsrová). 

 

Vyhodnocení je součástí přílohy č. 11 

 

 

 

 

V Odrách dne 30. 8. 2013 

 

Zpracovala: Ing. Jindra Šustková 
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f) Prevence sociálně patologických jevů 
     
Počet žáků školy k 30. 9. 2012 235 

Počet tříd ve škole 14 

Školní metodik prevence Mgr. Kateřina Chromíková 

Školní psycholog? NE 

Úvazek --- 

Školní speciální pedagog? NE 

Úvazek --- 

Je metodik prevence zároveň výchovným poradcem? NE 

Finanční ohodnocení ANO 

Kabinet ANO, S VÍCE KOLEGY 

Specializační studium pro ŠMP NE 

Školské poradenské pracoviště  ANO 

Školský preventivní  tým?  
metodik prevence,  výchovný  poradce, 

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  7 

 Pracuje při škole  žákovská nebo studentská rada?   NE 
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Výskyt sociálně patologických jevů ve škole v uplynulém školním roce 
 

snížená 

známka 

z chování 

neomluvené 

hodiny 

omluvené 

hodiny 
alkohol ostatní drogy 

agresivní 

formy chování 

vč. šikany 

krádeže 

d
v

o
jk

a 
  
 

tr
o

jk
a 

p
o

če
t 

h
o

d
in

 

ce
lk

em
  

p
o

če
t 

žá
k

ů
 

p
o

če
t 

h
o

d
in

 

ce
lk

em
 

p
o

če
t 

žá
k

ů
 

p
o

če
t 

žá
k

ů
 

p
o

če
t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o

če
t 

žá
k
ů
 

p
o

če
t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o

če
t 

žá
k

ů
 

p
o

če
t 

p
ří

p
ad

ů
 

p
o

če
t 

žá
k

ů
 

p
o

če
t 

p
ří

p
ad

ů
 

3 2 143 14 19 770 235 0 0 17 10 0 0 1 1 

 

 

Celkový počet tříd ve škole: 14 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 V příloze č. 12 je dotazníkové šetření na téma „Identifikace rizikových oblastí u 

dospívajících“.. 
 

 

 

Vypracovala: Mgr. Kateřina Chromíková  

 

 

Datum: 2. července 2013       
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g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Ve školním roce 2012/13 pracovalo ve škole 30 pedagogů (z toho 3 externí) a                     

5 vychovatelek  (z toho 1 zkrácený pracovní úvazek). 

 

 celkem VŠ vzdělání VOŠ vzdělání SŠ vzdělání Studující VŠ 

Vyučující 30 26 0 4 1 

Vychovatelky 5 2 1 3 0 

 

 

 Všichni pedagogičtí pracovníci sledují nabídku dalšího vzdělávání, jeden učitel dále 

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

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

 

 

Studující vysokou školu:  

 Bc. Pavel Rejko 

 

 

Absolvovaná školení a vzdělávací akce ve školním roce 2012/13: 

 - Jednoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií 

 - Konzultační seminář pro management škol 

 - Holokaust ve vzdělávání 

 - Angličtina pro středně pokročilé 

 - Právní vědomí vedoucího vychovatele 

 - Google – média a komunikace 

 - Matematika pro středoškolské profesory 

 - Zadavatel pro žáky s PUP MZ 

 - Zadavatel 

 - Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP MZ 

 - Začleňování výuky cizího jazyka do výchovně vzdělávacího procesu v MŠ 

 - Systém péče o nadané v přírodních vědách 

 - Výchovné a kariérové poradenství 

 - Respekt nebolí aneb Lidská práva a rodina 

 - Lidská práva a zdraví, lidská práva na každém kroku 

 - Zaměřeno na stát 

 - Lidská práva ve vzdělání 
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V rámci projektu EU - Operační program MŠMT „ŠABLONY“ OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Číslo OP: CZ.1.07 proběhly v červenci a srpnu 2 kurzy 

hrazené z prostředků EU: 

 - kurz angličtiny „Standard General Englisch Course“  

    Margate Language Centre v Anglii, celkem 20 lekcí pro 2 vyučující 

 - kurz němčiny „Roční jazykový kurz pro učitele německého jazyka na SŠ a VOŠ“ 

    Albion Moravia Brno, celkem 60 hodin pro 1 vyučující 

 

  

 Na všechna tato školení vyučujících byla ve šk. roce 2012/13 vynaložena částka 

78.695,- Kč. 

 

 

 

V Odrách dne 30. 8. 2013 

 

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     
 jubilejní 20. ročník: 19. března – 21. března 2013 (organizace 18. 3 – 22. 3. 2013) 

 

Časový harmonogram:  

pondělí 18. 3.  večer příjezd prvních souborů 

 

úterý 19. 3.  od 9:00 hod vystoupení dětí základních škol 

 13:30 hod hodnotící seminář poroty 

 18:30 hod večerní koncert sborů v kostele sv. Bartoloměje 

sbory Arcibiskupského gymnázia Praha, SPgŠ a Gymnázia 

Brno, ZŠ Valašské Meziříčí, SPdgŠ a SZŠ sv. AČ Odry 

živý přenos TV Noe 

 20:00 hod slavnostní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje 

  sbor BIGY Brno 

  živý přenos TV Noe 

 

středa 20. 3.  od 8:00 hod vystoupení studentů středních škol a 2 semináře poroty 

 18:00 hod večerní koncert Hradišťanu a koncert sborů Datio Odry a 

Cantate Brno, natáčení DVD 

 21:30 hod adorace ve školní kapli 

 

čtvrtek 21. 3.  od 8:00 hod dopolední vystoupení žáků středních škol a seminář  poroty 

 14:30 hod slavnostní mše svatá 

  celebruje Mons. František Václav Lobkowicz, 

  biskup ostravsko – opavský  

  sbor BIGY Ostrava 

 16:00 hod vernisáž výstavy Jindřicha Štreita,  

průvodní slovo Doc. MUDr. Max Kašparů, P. Mgr. Vít 

Zatloukal, Doc. Mgr. Jindřich Štreit 

sbor Stojanova gymnázia Velehrad 

záznam TV Noe 

 16:30 hod odpolední galaprogram – živý přenos TV Noe  

 19:00 hod večerní galaprogram – živý přenos TV Noe 

 21:30 hod noční galaprogram 

 

pátek 22. 3.   odjezd účastníků  
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Zúčastněné soubory: 

Základní školy 11  počet vystoupení  24 

Církevní základní škola, Veselí nad Moravou 

Základní škola sv. Voršily, Praha 

Základní škola sv. Zdislavy, Kopřivnice 

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

Základní škola sv. Voršily, Olomouc 

Základní škola Salvátor, Valašské Meziříčí 

Církevní základní škola, Kroměříž  

Katolická základní škola, Uherský Brod 

Církevní základní školy a Mateřská škola Přemysla Pittra, Ostrava 

Církevní středisko volného času sv. Jana Boska, Havířov  

Host: 

Základní umělecká škola, Odry 

 

Střední školy 17 počet vystoupení 69 

Křesťanské gymnázium, Praha 10 

Střední odborná škola sv. Zdislavy, Praha 2 

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Praha 2 

Arcibiskupské gymnázium, Praha 

Katolický domov studujících, Praha 

Církevní gymnázium, Plzeň 

Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice 

Stojanovo gymnázium, Velehrad 

Biskupské gymnázium, Ostrava 

Biskupské gymnázium, Brno – Barvičova 

Cyrilometodějské gymnázium a MŠ, Prostějov 

Cyrilometodějské gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Brno – Lerchova 

Církevní střední zdravotnická škola, Brno – Grohova 

Církevní střední odborná škola, Bojkovice 

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice 

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

 

Přehledné údaje: 

 

- počet účastníků jubilejního ročníku přehlídky: 28 škol a cca 1000 účastníků 

 

- počet vystoupení: celkem 93, z toho 24 ZŠ a 69 SŠ 

 

- televize Noe – natáčela 3 živé přenosy (koncert školních sborů, mše svatá, 

galaprogramy) a 1 záznam (vernisáž) 

 

- první den přehlídky patřil dětem ze základních škol 

 druhý a třetí den přehlídky patřil studentům středních škol 

 

- podruhé se přehlídky zúčastnila ze Slovenska Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila 

a Metoda, Košice, která po našem vzoru zakládá Slovenskou přehlídku umělecké činnosti 

církevních škol, 1. ročník se konal 29. – 30. dubna 2013 
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- v rámci přehlídky probíhaly semináře porotců pro 3 kategorie 

 v sekci hudebních vystoupení: Mgr. Josef Fryščák, prof. Lumír Pivovarský 

 v sekci dramatických vystoupení: MgA. Luděk Richter, Mgr. Eva Polzerová 

 v sekci tanečních vystoupení: Mgr. Ilona Rudelová 

 

- byl vydán přehlídkový sborník „Medailonek“ a propagaci byla věnovaná velká pozornost 

(nové vlajky, pozvánky, program, placky, krasohledy, razítko, drobné dárky, vstupenky) 

 

- na přehlídkových galaprogramech byla předávána ocenění za inspirativní výkony udělovaná 

odbornou porotou 

 

- tři velké doprovodné programy: 

 - večerní koncert sborů v kostele sv. Bartoloměje 

    KGy Praha, SpgŠ a Gy Brno, ZŠ Valašské Meziříčí, SPdgŠ a SZŠ sv. AČ Odry 

 - večerní koncert Hradišťanu 

 - vernisáž výstavy Jindřicha Štreita, průvodní slovo Doc. MUDr. Max Kašparů, P. Mgr. Vít  

    Zatloukal, Doc. Mgr. Jindřich Štreit, Sbor Stojanova gymnázia, Velehrad  

 

Sponzoři přehlídky: 

MŠMT ČR, Město Odry, Biskupství ostravsko – opavské, Arcibiskupství pražské, 

Arcibiskupství olomoucké, Biskupství brněnské, firma Semperflex – Optimit Odry, účastnické 

poplatky hostujících škol, dary rodičů a žáků naší školy, Květiny Ing. Kostka Hranice, 

občerstvení firma Váhala a spol., Hustopeče nad Bečvou. 

 

Mediální partneři přehlídky: 

Rádio Proglas, Televize Noe 

Katolický týdeník, Okno, časopis IN 

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

informátor  

profesionální fotodokumentace – Mgr. Petr Kuník 

 

 

2. Zahraniční zájezdy 

 
16. prosince 2012 vánoční zájezd do Vídně 

 

 

3. Aktivity a úspěchy studentů, prezentace studentů na veřejnosti 
 

 

HUDEBNÍ   VÝCHOVA 

Datum vystoupení Akce 

21. – 23. 9. 2012 soustředění sboru Datio, fara Spálov 

8. 11. 2013 DOD – vystoupení  sboru Datio 

23. – 25. 11. 2012 soustředění sboru Datio, fara Spálov 

19. 12. 2012 vánoční koncert Datio + Ondrášek, Odry  

21. 12. 2012 vánoční akademie, Odry 

10. 1. 2013 hudební vystoupení v rámci programu DOD 
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8. – 9. 3. 2013 soustředění sboru Datio, fara Spálov 

9. – 10. 3. 2013 soustředění školní kapely 

18. – 22. 2013 Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol -  

- vystoupení všech školních hudebních těles. 

Naší škole byla udělena 4 čestná uznání poroty, z toho  

2 v kategorii hudební – sboru Datio a školní kapele 

19. 3. 2013 v rámci přehlídky – večerní koncert 4 sborů, živý přenos TV 

NOE 

20. 3. 2013 v rámci přehlídky – vystoupení na koncertě Hradišťanu, DVD 

25. – 28. 4. 2013 Mezinárodní festival speváckých zborov – Slovakia Cantat, 

Bratislava, stříbrné pásmo 

31. 5. 2013 Datio – slavnostní celoškolní mše svatá s předáváním maturitních 

vysvědčení 

16. 6.2013 Datio slavnostní celoškolní mše svatá s předáváním vysvědčení o 

závěrečné zkoušce a výučních listů  

27. 6. 2013 Datio – školní akademie, školní kapela – zahradní slavnost 

28. 6. 2013 závěrečná celoškolní mše svatá 
 

 

DRAMATICKÁ   VÝCHOVA 

Datum vystoupení Aktivita 

září 2012 Pedagogická Poema – školní kolo 

24. – 25. 10. 2012 taneční soustředění 

8. 11. 2012 improvizace a taneční vystoupení v rámci DOD 

9. 11. 2012 divadelní seminář Arénka – přehlídka dětské tvorby 

9. – 11. 11. 2012 Vystoupení v MŠ Motýlek, Kopřivnice 

   17. – 22. 11. 2012 Pedagogická Poéma, Přerov 

celostátní přehlídka pedagogických škol, 45. ročník 

listopad 2012 studenti 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 

uspořádali pro děti MŠ a ZŠ besedu v Městské knihovně Odry 

1. – 2. 12. 2012 divadelní představení Storytelling 

14. – 16. 12. 2012 setkání improvizátorů 

21. 12. 2012 vánoční akademie, Odry 

10. 1. 2013 improvizace a taneční vystoupení v rámci DOD  

18. 1. 2013 taneční vystoupení na školním plese 

19. 1. 2013 taneční vystoupení na plese v Šenově u Nového Jičína 

leden, únor 2013 tvorba a natáčení videospotu k celostátní přehlídce (hudební, 

taneční, divadelní spolupráce) – předání TV NOE do vysílání 

10. 2. 2013 seminář k přednesu 

18. 2. 2013 setkání improvizátorů 

21. 2. 2013 divadelní představení v rámci ročníkových projektů, představení 

pro veřejnost „Z deníku Adamu a Evy“ 

22. – 24. 2. 2013 soustředění tanečního kroužku 

9. – 10. 3. 2013 soustředění tanečního kroužku 

10. 3. 2013 soustředění divadelního kroužku 

11. 3. 2013 Biblické tance 
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18. – 22. 3. 2013 Celostátní přehlídka ZUŠ studentů CŠ, divadelní Improshow 

Celostátní přehlídka ZUŠ studentů CŠ, taneční vystoupení 

Naší škole byly udělené celkem: 4 čestná uznání poroty,   

z toho jedno v kategorii dramatické – divadelnímu vystoupení 

„Z deníku Adama a Evy“,  

jedno v kategorii taneční – tanečnímu kroužku s tancem 

„Tváří tvář“ 

25. 4. 2013 anglická pohádka „Budko, budko“ pro děti mateřských škol 

29. – 30. 4. 2013 Celostátní přehlídka slovenských církevních škol, Košice 

Čestné uznání v kategorii sólové recitace a dramatizace 

literárního díla 

18. – 19. 5. 2013 Celostátní přehlídka mládežnických kolektivů „Hronovské 

jablíčko“ 

Tanec v maskách „Tváří v tvář“ – zlatá medaile v kategorii 

show a parketové kompozice 

23. 5. 2013 přehlídka „Kopřivnická bedna“ 

24. 5. 2013 Noc kostelů, představení „Z deníku Adama a Evy“ 

1. 6. 2013 účast na oslavách sponzorské firmy Váhala a spol., Hustopeče 

taneční a improvizační vystoupení 

7. – 13. 6. 2013 42. ročník celostátní přehlídky dětského divadla a dílny dětských 

recitátorů ve Svitavách – nesoutěžní přehlídka 

8. – 14. 6. 2013 účast na Dětské scéně 2013 Svitavy 

27. 6. 2013 vystoupení Improshow na zahradní slavnosti 

vystoupení tanečního kroužku   

průběžně celý rok pomoc studentek při organizování kulturních akcí a vystoupení 

s dětmi ZUŠ Odry 

celý šk. rok 2012/13 divadelní představení pro děti mateřských škol v rámci 

pedagogických praxí 

celý šk. rok 2012/13 účast na seminářích a festivalech: Setkání divadel a lidí, Dětská 

scéna, Přehlídka dětských divadel, Divadlo Fórum, Liga divadelní 

improvizace 

 

 

 

TĚLESNÁ   VÝCHOVA 

Datum Soutěž, akce 

16. – 21. 9. 2012 Sportovní kurz, Jánské Koupele – Mokřinky  

1. čtvrtletí 2012/13 Plavecký výcvikový kurz, Hranice 

9. 10. 2012 školní kolo ve stolním tenise 

15. 10. 2012 basketbalový turnaj se ZŠ Pohořská Odry 

28. 11. 2012 basketbalový zápas se ZŠ Spálov 

13. 12. 2012 Gymnastické závody  

13. – 18. 1. 2013 Lyžařský výcvikový kurz, Malá Morávka 

23. 1. 2013 lyžařské závody Vrbno pod Pradědem – krajské kolo 

umístění 

5. 2. 2013 zápas ve stolním tenise s Gymnáziem Velehrad 

15. 4. 2013 basketbalový zápas se ZŠ Pohořská Odry 

26. 3. 2013 okresní přebor SŠ v košíkové, Příbor 

4. 4. 2013 okresní finále SŠ v silovém víceboji – 2. místo 

11. 4. 2013 Krajské finále SŠ v silovém víceboji 
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VÝTVARNÁ   VÝCHOVA 

Datum vystoupení Aktivita 

18. 12. 2012 Výtvarná dílna – smaltovaný šperk  

3. 4. 2013 Slavnostní vyhodnocení celostátní výtvarné soutěže „Cyril a 

Metoděj na Moravě“ v Prostějově – ocenění studentů školy: 

1. místo – Marian Stoklasa 

2. místo – Pavla Stavinohová  

17. 5. 2013 výtvarná dílna 

31. 5. 2013 výtvarná dílna 

22. 6. 2013 Výtvarná dílna – grafika  

25. – 26. 6. 2013 Galerijní animace, Olomouc, Ostrava 

 

 

Vědomostní  a umělecké soutěže – přípravná školní kola 

průběžně Matematika hrou 

podzim 2012 recitační soutěž Pedagogická Poéma – školní kolo 

podzim 2012 návštěva anglického divadla v Opavě 

7. – 13. 10. 2012 mezinárodní projekt „Občan a demokracie“, Zemplínská Šírava 

18. 10. 2012 literární seminář 

18. 10. 2012 literární zamyšlení studentky Anny Macíčkové, PL2 

otištěno v celostátním vydání MF Dnes 

28. 11. 2012 okresní kolo soutěže Bible a my 

6. – 7. 12. 2012 Seminář Člověk v tísni, Praha, umístění ročníkového projektu 

„Osudy česko – německých rodin na Odersku“ mezi 3 nejlepší 

projekty SOČ v ČR  

21. – 22. 2. 2013 projektové dny – obhajoby a prezentace ročníkových projektů  

3. ročníky maturitního studia 

jaro 2012 návštěva anglického divadla v Opavě 

3. 3. 2013 seminář k přednesu 

24. 4. 2013 zdravotnická soutěž 

září 2012  

– duben 2013 

intenzivní kurzy AJ ke STMzk a k mezinárodním zkouškám 

v rámci SVČ, 5 studentů získalo certifikáty University of 

Cambridge za složené zkoušky z AJ v jazykové úrovni B1 a B2 

duben – červen 2013 HV – HHN Předehrávky v rámci předmětu hra na hudební nástroje 

květen – červen 2013 ročníkové ředitelské písemky (interní srovnávací testy) 

průběžně literární kavárny a filmové večery 

květen – červen 2013 ročníkové ředitelské písemky (interní srovnávací testy) 

25. 6. 2013 vyhodnocení Celostátní literární soutěže ve tvorbě prózy a 

poezie pro děti, Boskovice, 3. místo – Dominika Janů 
 

 

 

4. Duchovní obnovy, adaptační a víkendové pobyty  
 

Duchovní obnovy, seznamovací pobyty pro 1. ročníky  

27. – 29. 8. 2012 PMP1, tř. učitel – Mgr. Anna Najsrová 

29. – 31. 8. 2012 SČ1, tř. učitel – Mgr. Jana Rumianová 

O1, tř. učitel – Mgr. Anna Tylichová 
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vedení spirituál školy Mgr. Zdenko Vavro, Mgr. Ludmila Ondrová, třídní 

učitelé, hosté (další vyučující) 

místo konání fara Spálov 
 

Duchovní obnova – 2. ročníky 

6. – 7 . 9. 2012 PMP2 (TU – Mgr. Jana Harabišová) 

20. – 21. 9. 2012 PL2 (TU – Mgr. Karolína Pechalová) 

11. – 12. 10. 2012 O2 (TU – Mgr. Jarmila Levová) 

15. – 16. 12. 2012 SČ2 (TU – Mgr. Monika Badejová) 
 

  Duchovní obnova – 3. ročníky 

27. – 28. 9. 2012 SČ3 (TU – Mgr. Kateřina Pavelková) 

18. – 19. 10. 2012 PL3 (TU – Mgr. Lenka Ďulíková) 

1. – 2. 11 2013 PMP3 (TU – Mgr. Žaneta Káňová, Ph.D.) 
 

  Duchovní obnova – 4. ročníky 

4. – 5. 10. 2012 PP4 (TU – MUDr. Danuše Kudělková) 

8. – 9. 11. 2012 O3 (TU – Ludmila Vlčková) 

8. – 9. 11. 2012 PL4 (TU – Mgr. Dvid Cindler) 

29. – 30. 11. 2012 SV4 (TU – Mgr. Zuzana Nevřivová) 

vedení spirituál školy Mgr. Zdenko Vavro, Mgr. Ludmila Ondrová, třídní 

učitelé, hosté (další vyučující) 

místo konání fara Spálov 

PL4 – fara Pohoř, vedení Mgr. František Staněk 
 

  Duchovní aktivity 

14. 9. 2012 celoškolní pouť – Velehrad (den církevních škol)  

adventní doba 2012 Roráty ve školní kapli, o. Mgr. Zdenko Vavro 

27. 3. 2013 Křížová cesta rádia Proglas 

o. Mgr. Zdenko, Mgr. Najsrová, Mgr. Turková 

17. 5. 2013 beseda na téma „Exorcismus“ 

únor – březen 2013 postní duchovní program 
 

 

 

 

5. Ročníkové projekty a jejich prezentace 
 

 V průběhu celého školního roku pracovali studenti třetích ročníků v7 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, TV). 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 18. 2. – 20. 2. 2013 (formální úprava) a                

21. 2. – 22. 2. 2013 (obhajoby a veřejné prezentace). Na prezentace byli pozváni zástupci  

města Odry, Biskupství ostravsko – opavského, Rady školy a Školské rady, hosté z MŠ a ZŠ  a 

rodiče studentů. 
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 Vybraná témata žákovských projektů ve školním roce 2012/13: 

- Storytelling, SČ3 – vedoucí Mgr. Žaneta Káňová, Ph.D. 

- Šikana, SČ3 – vedoucí MUDr. Danuše Kudělková 

- Didaktické lekce pro výuku, PMP3 – vedoucí Ludmila Ondrová a Mgr. Monika Badejová 

- Keramika, PMP3 – vedoucí Mgr. Karolína Pechalová 

- Výuka anglického jazyka v MŠ, PMP3 – vedoucí Mgr. Lenka Ďulíková 

- Tanec, PL3 – vedoucí Mgr. Kateřina Pavelková 

- Jaderná fyzika, PL3 – vedoucí Mgr. Jana Harabišová 

 

 V rámci těchto projektů studenti pracovali mimo jiné v Mateřské školce v Libhošti (výuka 

AJ), v MŠ Motýlek Kopřivnice (tanec), kde je čekala náročná, ale krásná práce s autistickými 

dětmi, se kterými studentky vytvořily dvě taneční představení na akademii a vyzkoušely si 

tvorbu dětského a scénického tance. Pro vlastní prezentaci si pak studentky připravily tanec 

africký. 

 

 Spolupracovali jsme také s oderskou mateřskou a základní školou. S Mateřskou školou 

Pohořská to bylo při projektu „Didaktická lekce pro výuku“, ve které studentky připravily pro 

děti výpravu do Egypta. Žáky 9. třídy ZŠ Komenského pak pozvaly ke svému projektu „Jaderná 

fyzika“, na jeho prezentaci přijal pozvání i pan ředitel Mgr. Josef Hladný. Dalšími hosty byli 

členka vedoucí oboru Církevního školství na Biskupství ostravsko – opavském a členka Rady 

školy, Ing. Mgr. Markéta Zegzulková, předseda Školské rady Mgr. Jiří Vlček a členka Školské 

rady Jana Týnová.  

 

 

6. Prezentace školy v Odrách 

  

Spolupráce se školami v Odrách: 

- spolupráce se ZŠ Odry, Komenského: 

 - nacvičování divadelních představení s dětmi v družině 

 - odborné praxe studentek v družině 

 - ročníkový projekt Jaderná fyzika a jeho realizace a prezentace v 9. třídě 

 - spolupráce v rámci Celostátní přehlídky cś 

 - spolupráce v rámci okresní dopravní soutěže, poskytnutí pedagogické a žákovské garance  

    u zdravotnické části soutěže 

- spolupráce se ZŠ Odry, Pohořská: 

 - organizování basketbalových turnajů (15. 10. 2012, 15. 4. 2013) 

 - spolupráce v rámci Celostátní přehlídky cš 

- spolupráce se ZUŠ Odry: 

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

 - vystoupení flétnového souboru žáků školy v rámci koncertu ZUŠ Odry 

 - spolupráce v rámci Celostátní přehlídky cš, vystoupení hudebního a tanečního oboru ZUŠ 

 - pomoc při organizaci oslavy výročí ZUŠ 

 - duben 2013 – pomoc při organizaci muzikálu „Ať žijí duchové“ 

- spolupráce s MŠ Čtyřlístek Odry: 

 - spolupráce ve formě odborných praxí studentek školy 

 - leden 2013 – spolupráce při ročníkovém projektu „Didaktické lekce pro výuku“, realizace 

     „Výpravy do Egypta“ 

 - leden 2013 – spolupráce při ročníkovém projektu „Výuka AJ v mateřské škole“ 

 - květen 2013 – anglická pohádka „Budko, budko“ 

 - červen 2013 – organizační pomoc při sportovní olympiádě dětí MŠ 
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Spolupráce s Městskou knihovnou v Odrách: 

- listopad 2012 – program pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ 

 

Spolupráce s Domovem v Odrách: 

- návštěvy v Domově během roku 

-  přání k Vánocům a Velikonocům 

 

Spolupráce s farností Odry: 

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

- Tříkrálová sbírka 

 

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: 

- účast starosty a místostarosty města na celostátní přehlídce – slavnostní projevy na zahájení 

20. ročníku 19. a 20. 3. 2013 

- účast místostarosty města na slavnostním vyřazení absolventů maturitních oborů 31. 5. 2013 

 

 

7. Zapojení do celostátních dobročinných akcí a nadací: 
 

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

Život dětem.  

 

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

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

školní rok je tradičně 5 000,- Kč.  

 

 Vánoční hvězda 

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

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

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

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

kondici. 

 

 Tříkrálová sbírka 

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

koledníci do ulic města Oder a přilehlých obcí. 

 

 

8. Propagace školy 

 

 Tištěné a elektronické propagační materiály: 

- neustále aktualizované www stránky školy 

- celoroční příprava nových webových stránek školy 
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- webové stránky školního sboru Datio 

- webové stránky improvizační skupiny 

- webové stránky církevní školy na Facebooku 

- aktualizace školských portálů 

- příprava nového letáku pro další školní rok 

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

kraji 

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

Dobešov. …) 

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

v našem regionu a do center pro mládež v regionu (Ostrava, Stará Ves, Český Těšín, Fryšták, 

Olomouc(, na farní úřady v regionu a dávali jsme jej k dispozici případným zájemcům 

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

v Hranicích 

 

  Propagace školy na děkanátních setkáních kněží: 

- prezentace školy na setkání děkanů Olomouckého arcibiskupství 13. 11. 2012 na Sv. Hostýně 

- prezentace školy na setkání děkanů Ostravsko – opavského biskupství 17. 1. 2013 v Ostravě 

 

  Propagace ve farnostech – „putovní nástěnky“: 

- pokračování propagace školy ve farnostech 

- návštěva v 26 kostelích (putovní propagační nástěnky – již 6. ročník, za uplynulých 6 let této 

propagační aktivity bylo navštíveno cca 140 kostelů) 

 navštívené kostely říjen 2012 – únor 2013: 

 Děkanát Bílovec Spálov, Odry, Luboměř, Bílovec, Těškovice, Tísek, Fulnek, Véska, 

   Hladké Životice, Bravantice, Lubojaty, Olbramice, Polanka,  

   Klimkovice, Kujavy, Pustějov, Studénka, Suchdol nad Odrou 

 Děkanát Místek Místek, Kozlovice, Rychaltice, Stará Ves, Frýdlant, Staříč, 

   Brušperk, Čeladná 

 

  Další propagační aktivity školy: 

8. 11. 2012 

         a 10. 1. 2013 dva Dny otevřených dveří s programem 

18. 1. 2013 školní reprezentační ples v Odrách v Dělnickém domě 

22. 2. 2013 veřejná prezentace ročníkových projektů 

18. – 22. 3. 2013 Celostátní přehlídka ZUČ studentů církevních škol 

27. 3. 2013 Křížová cesta se studentkami školy v rádiu Proglas 

květen 2013 vydání DVD z 20. ročníku celostátní přehlídky 

24. 5. 2013 Noc kostelů – divadelní vystoupení „Z deníku Adama a Evy“ 

   celovečerní program ve školní kapli svaté Anežky 

27. 6. 2013 závěrečná školní akademie a zahradní slavnost 

 

  Inzerce v tisku: 

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

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

 

  Pravidelné, příležitostné články v tisku: 

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

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

Oldin, Hranický týden, hranický farní informátor, Kopřivnické noviny 
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- při příležitosti velkých akcí (celostátní přehlídka, medailové úspěchy v soutěžích) také 

v celostátním tisku v Katolickém týdeníku, MF Dnes, Moravskoslezský Den, časopis IN 

- při příležitosti jubilejní přehlídky se jednalo o celostránkové prezentace a rozhovory (kopie 

viz příloha) 

- při příležitosti jubilejní přehlídky – vysílání připravené znělky a videospotu v regionálních 

televizích (Hranice, Kopřivnice) 

 

 

 Informace v dalších médiích: 

- rádio Proglas (29. 11. 2012 hostování ředitelky školy v hodinovém pořadu Kafemlejnek, 

prezentace na webových stránkách rádia Proglas, celostátní přehlídka, projekt Comenius) 

- televize Noe (20. ročník celostátní přehlídky – 3 živé přenosy, koncert tří sborů, vernisáž, 

odpolední a večerní galaprogramy, zpracování filmové upoutávky a znělky) 

- souběžně také na webových stránkách těchto médií. 

 

 

Fotodokumentace a výběr zpráv z tisku je přílohou č. 13 Výroční zprávy. 

 

 

 

 

Odry, květen – červenec 2013 

 

 

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

 

 Ve školním roce 2012/13 byla provedena kontrola České školní inspekce. Tato kontrola 

proběhla elektronickou formou, byla zaměřena na kontrolu ŠVP pro obor Pedagogické lyceum a 

na soulad ŠVP a RVP. 

 

  Termín kontroly: listopad a prosinec 2012 

  Závěr kontroly: ze dne 10. 12. 2012 

   ŠVP pro obor Pedagogické lyceum je v souladu s RVP 

 

 

 Ve školním roce 2012/13 byla provedena kontrola KHS Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě, kontrola proběhla v domově mládeže. 

 

  Termín kontroly: 11. 6. 2013 

  Závěr kontroly: Nebyly zjištěny žádné závady. 

 

 

 

 

V Odrách červenec 2013 

 

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

ÚVOD 

 
 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České 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. 2012. 

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

termínu dne 29. 3. 2013. 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 2012 byla provozní dotace MŠMT poskytnutá 

ve výši  16 366 000,- Kč. Doplňujícím zdrojem byly účelové dotace a rozvojové programy 

MŠMT, MK a Moravskoslezského kraje, příjmy od studentů za ubytování v domově mládeže, 

které dosáhly 732.485,- Kč, školné dálkového studia 221.960,- Kč, příspěvky a dary ve výši 

315.672,- Kč, ostatní tržby a výnosy ve výši 136.546,- Kč a úroky z vkladu na běžném účtu  

629,80 Kč. 

 

 

2. Účelové dotace a rozvojové programy 

 

Na Celostátní přehlídku ZUČ 

MŠMT      15 000,- Kč 

Ministerstvo kultury      20 000,- Kč 

Město Odry      25 000,- Kč 

Moravskoslezský kraj    150 000,- Kč 
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Financování asistentů pedagoga v církevních školách: 

Dotace pro 2 asistenty pedagoga  na období leden – prosinec 2012 

od MŠMT    141 600,- Kč 

 

 

Příspěvek sdružení Renovabis ČBK:      80 000,- Kč 

 

 

3. Dary zřizovatele – Biskupství ostravsko – opavského: 

 

Na odměny za praxe žáků      77 600,- Kč 

Na potřeby ŠPO      30 000,- Kč 

Na přehlídku      20 000,- Kč 

Na literární soutěž „Po stopách světců“      10 000,- Kč 

Na stavební úpravy nádvoří (viz investiční akce)    400 000,- Kč 

Prominutí části dluhu (formou daru)    100 000,- Kč 
 

 

 

4. Ostatní významné dary: 
 

Agrosumak, Suchdol nad Odrou (na koncert Hradišťanu)      20 000,- Kč 

Semperflex Optimit Odry (na Celostátní přehlídku)      20 000,- Kč 

Dary na Celostátní přehlídku církevních škol      32 000,- Kč 

JUDr. Adam rakovský (na úpravy nádvoří)    350 000,- Kč 
 

 

 

 

B) Vedlejší činnost 
 

Příjmy z vedlejší činnosti tvořilo nájemné tělocvičny. V roce 2012 činily výnosy z vedlejší 

činnosti 39 480,- Kč, náklady na provozování vedlejší činnosti 10 008,-  Kč, hospodářský 

výsledek ve vedlejší činnosti byl 29 472,- Kč. 
 

 

 

 

C) Investiční dotace na opravu, přestavbu a přístavbu školy  
 

Během prázdnin proběhla 1. etapa stavebních úprav nádvoří školy. Celková hodnota prací, které 

proběhly v této 1. etapě, byla 1 067 363,56 Kč. 

Investiční zdroje – dotace a dary: 

- Biskupství ostravsko – opavské    400 000,- Kč 

- JUDr. Adam Rakovský    350 000,- Kč 

- Město Odry    140 000,- Kč 

- vlastní zdroje školy    177 363,- Kč 
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VYNALOŽENÉ NÁKLADY 
 

1.Provozní náklady 

 

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

zdravotní pojištění zaměstnanců. 

Mzdové náklady 10 993 235,- Kč 

Zákonné sociální pojištění   2 566 067,- Kč 

Zákonné zdravotní pojištění      923 825,- Kč 

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

provozních nákladů činila   3 599 141,- 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 305 995,- Kč 

Výnosy 297 773,- Kč 

 
 

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 V roce 2012 naše škola hospodařila se ziskem 106 875,89 Kč v hlavní činnost a ziskem 

29 472,- Kč v doplňkové (vedlejší) činnosti. Celkový výsledek hospodaření činil 136 347,89 Kč. 

 

 

 

V Odrách 29. 8. 2013 

 

 

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),  

 identifikační číslo DE3 LLP-Com-SV (PAD) – ukončení projektu 

 

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 Lužického semináře 13, Praha 1 

Jazyk:   němčina, angličtina  

 

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

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

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

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

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 uskutečněných výměnných návštěv:  

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

mluvčí Jaclyn Jirak) 

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

vyučujících, zapojení celé české projektové skupiny) 

 24. 10. – 29. 10. 2011 Itálie, Cefalú (účast 10 žáků ze SRN, 10 žáků z ČR a 6 vyučujících 

z ČR, celá italská skupina) 

 

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

Předání závěrečné zprávy o projektu: 29. 6. 2012 

Doplnění závěrečné zprávy:  6. 9. 2012 

Zpráva o provedené kontrole vyúčtování grantu: 11. 9. 2012 
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2. Nový mezinárodní multilaterální projekt Comenius – přípravná schůzka 

 PV-COM-2012-011 

 

Zúčastněné školy: 

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

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

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

  Brodnica, Polska 

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

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

  742 35 Odry, 1. máje 249/37 

Dánsko: v jednání 

 

 

Podání grantové žádosti  

       k přípravné schůzce: 10. 7. 2012 

Termín schůzky: 7. – 11. 10. 2012 

Požadovaná výše grantu: 1 000,- Euro 

Místo konání: Gymnasium Syke, BRD 

Termín schválení grantu: 23. 8. 2012, č. proj. PV-COM-2012-011 

Povolená výše grantu: 630 Euro 

Termín podání 

 závěrečné zprávy: 1. 11. 2012 

 

 

3. Příprava nového projektu Comenius, číslo schválené žádosti COM-MP-2013-111 

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

 

- návaznost na předchozí bod 2 

 

Termín podání žádosti: 14. 2. 2013 

Zúčastněné školy: viz bod 2  

 (BRD, PL, LT, PT, ČR) a nově 

 Munkkiniemen yhteiskoulu Helsinki, Finsko 

 Serik Anadolu Imam Hatip Lisesi Antalya, Turecko 

 

Doba realizace projektu: školní roky 2013/14 a 2014/15 

Vyjádření NA Praha: schválení žádosti dne 21. 6. 2013 

Výše grantu: 20 000,- Eur 

Další schválení účastníci: ? 

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

 

 

4. Operační program MŠMT „ŠABLONY“ 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 

 Číslo OP: CZ.1.07 

 

Podání žádosti BENEFIT: 28. 3. 2012 

Rozpočet projektu: 1 039 188,- Kč 

Realizace projektu: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014 
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Schválení projektu, dle informací na webových stránkách k datu: 10. 5. 2012 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 6327/34/7.1.5/2012: 30. 8. 2012 

 

Klíčové aktivity projektu: 

III/2  Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 844 844,- Kč 

II/5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí   49 715,- Kč 

II/4 Roční jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v ČR   12 969,- Kč 

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji  

  odborných kompetencí žáků středních škol   91 660,- Kč 

 

 

Pro tento projekt byl zpracován „Projektový záměr“ s popisem následujících kapitol: 

 1. Cíl projektu 

 2. Projektové aktivity, výběr jednotlivých šablon 

 3. Zapojení vyučujících 

 4. Zapojení žáků 

 5. Konečný výsledek projektu a dosažené změny 

 6. Rozpoznání dosažených změn 

 7. Finanční analýza 

 

 Do projektu je zapojeno 19 vyučujících, celkem bude zpracováno 360 výukových materiálů, 

což je v průměru 18 materiálů pro 1 vyučujícího na 2 roky. Příprava projektu trvala od září 2011 

do března 2012, všichni vyučující byli s projektem podrobně seznámeni a postupně vypracovali 

přehled vlastních aktivit v projektu a výčet jednotlivých didaktických učebních materiálů (tzv. 

DUMů). 

 

Veškeré materiály jsme vypracovávali sami a jsou k dispozici u ředitelky školy. 

 

 Nákup technického vybavení: 

 V rámci projektu je zakoupena následující výpočetní technika: 

- 20 kusů PC včetně veškerého příslušenství v ceně 273 576,- Kč vč. DPH 

- 3 kusy Interaktivních tabulí vč. příslušenství v ceně 262 546,- Kč vč. DPH 

 

 Právní rámec, veřejná zakázka: 

Mandátní smlouva pro výběrové řízení: 

  Mandatář Seller Moravia, s. r. o., IČ 25829637 

Termín podepsání Mandátní smlouvy: 

  30. 9. 2012 

Název veřejné zakázky:  

  „Šablony 2012 – kvalitní vzdělávání – dodávka PC a IT“ 

Harmonogram konání 1. výběrového řízení: 

  14. 11. 2012 odeslání oznámení – Výzvy k podání nabídky na MŠMT 

Zrušení zadávacího řízení: 

  3. 12. 2012 z důvodu chyby v zadávací dokumentaci 

Harmonogram konání 2. výběrového řízení: 

  12. 12. 2012 odeslání oznámení – Výzvy k podání nabídky na MŠMT 

Vítězná firma: 

  Systém Control, s. r. o., U Kadlubku 5159/6, 722 00  Ostrava – Třebovice 
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Termín podepsání kupní smlouvy: 

  24. 1. 2013 

Ukončení zadávacího řízení a předání dokumentace: 

  28. 1. 2013 

 

Monitorovací zprávy: 

Termín podání Monitorovací zprávy č. 1: 19. 2. 2013 

Schválení Monitorovací zprávy č. 1: 26. 3. 2013 

 

Termín podání Monitorovací zprávy č. 2: 3. 7. 2013 

Schválení Monitorovací zprávy č. 2: 

 

 

 

 

 

Odry, červenec 2013 

 

 

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

     celoživotního učení 

 

A) Ve školním roce 2012/13 jsme realizovali zkrácenou tříletou dálkovou formu vzdělávání 

v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. První ročník PMPD1 dokončilo 30 žáků, druhý 

ročník PMPDA2 a PMPDB2 dokončilo 46 žáků. 

 

B) Ve školním roce 2012/13 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. 

 

Přihlásilo se 7 uchazečů, pro tento nízký zájem a v důsledku přihlášení se většiny uchazečů 

do zkrácené tříleté dálkové formy 1. ročníku PMPD1, se kurz nekonal. 

 

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

zaměstnání dostatečně nesplňují kvalifikační předpoklady. V rámci učebních osnov studijního 

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

teoretické maturitní zkoušky z následujících předmětů: Psychologie, Speciální pedagogika 

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

Pedagogika, Sociální péče, Základy práva). 

 

Přihlásil se 1 uchazeč, pro tento nízký zájem se kurz nekonal. 

 

Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je Osvědčení. 

Dokladem o úspěšném vykonání jednotlivé zkoušky je Osvědčení o jednotlivé zkoušce 

maturitní zkoušky. 

 

 

V Odrách dne 30. 8. 2013                                                              

 

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

 

 

1.   Zrealizované projekty 

 
1.1    Vybavení společenskovědní učebny a knihovny 

 V rámci projektu RENOVABIS jsme vybavili odbornou učebnu společenských věd. 

Obsahem projektu bylo vybavení učebny variabilním nábytkem (15 ks lichoběžníkových stolů 

pro 30 žáků, 30 stohovatelných žákovských židlí) a didaktickou technikou (1 učitelský PC, 

interaktivní tabule, diaprojektor) – didaktická technika byla nakoupena z projektu MŠMT EU 

peníze školám (tzv. Šablony). 

 

Vybavení učebny nábytkem: 

Výše schválené dotace RENOVABIS: 80 000,- Kč 

Schválení projektu: 23. 8. 2012, e. č. 4.13/2012 

Termín realizace: srpen – prosinec 2012 

Datum vyúčtování: 12. 3. 2013 

 

Vybavení knihovny nábytkem: 

knihovní skříně – 7 ks, křesla – 2 ks a stolek pro studenty – 1 ks, učitelský stůl a židle – 1 ks, 

skříňka kombinovaná, zamykatelná – 1 ks 

Termín realizace vybavení: 1. 9. 2012 – 30. 1. 2013 

 

Další finanční zdroje pro vybavení učebny a knihovny: 

Spoluúčast školy: 81 445,- Kč 

Příspěvek zřizovatele: 30 000,- Kč 

 

Cena nábytku celkem  

 (včetně Renovabis): 191 445,- Kč 

 

Vybavení učebny a knihovny didaktickou technikou: 

 projekt MŠMT – EU peníze školám 

V rámci této části projektu byla pořízena didaktická technika pro učebnu společenskovědních 

předmětů a didaktická technika pro knihovnu – interaktivní tabule, učitelský PC, diaprojektor 

(vše 2x). 

Projekt č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0889 

Číslo dotace: 6327/34/7.1.5/2012 

Termín realizace celého projektu: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014 

Termín realizace vybavení: 1. 9. 2012 – 30. 1. 2013 

Termín výběrového řízení: 19. 12. 2012 – 19. 1. 2013 
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1.2 Vybavení sborovny a kabinetů počítači, vybavení jedné učebny didaktickou 

technikou: 

- v rámci projektu MŠMT – EU peníze školám, CZ.1.07/1.5.00/34.0889 

- obsah 1 interaktivní tabule 

  diaprojektor 

  učitelský PC 

  20 učitelských PC 

 

 Nákup technického vybavení uvedeného v bodě 1.1 a 1.2 celkem: 

V rámci projektu MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 číslo OP 

CZ.1.07 je zakoupena následující výpočetní technika: 

- 20 kusů PC včetně veškerého příslušenství 273 576,- Kč vč. DPH 

- 3 kusy Interaktivních tabulí vč. příslušenství 262 546,- Kč vč. DPH 

 

1.3 Vybavení domova mládeže 

 

a) nákup židlí do pokojů DM (87 kusů)  160 863,- Kč 

b) nákup nábytku pro 3. NP  

 (27 skříní, 22 stolů, 40 kontejnerů)  233 168,- Kč 

c) vybavení části společenských prostor v podkroví 

 (koberec, 6 sedacích pytlů)    65 438,- Kč 

 

1.4 Drobné opravy a investice z vlastních zdrojů 

 

 Elektronický systém objednávání stravy   67 284,- Kč 

 

 

2. Připravované projekty,  

 rozpracované, předložené a zahájené ve školním roce 2012/13  
 

2.1 Úprava vstupního nádvoří školy – 1. část 

 (červenec – prosinec 2012) 

 

Popis stavby: 

Jedná se o úpravu školního nádvoří, kde je současně hlavní vstup do školy. Toto nádvoří bylo 

v havarijním stavu, který technicky, bezpečnostně ani esteticky neodpovídal požadavkům dnešní 

doby. Plocha nádvoří má rozlohu 345,5 m², dle PD je prováděno odbourání stávajících 

poškozených betonových ploten, odvodnění, nový podklad, položení zámkové dlažby, vytvoření 

nového příjezdu do školy (pro auto dovážející stravu do jídelny a případnou obsluhu) i ploch pro 

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

 

Výběrové řízení: 

Proběhlo v červnu 2012. 

 

Finanční náklady: 

 

Náklady 1. etapy stavby dle smlouvy o dílo za stavební práce    901 422,- Kč 
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Další náklady stavby – smluvně dané: 

Mandátní smlouva za výběrové řízení (pouze 1 uchazeč, zrušeno)      24 000,- Kč 

Dodatek k mandátní smlouvě za opakované výběrové řízení        9 600,- Kč 

Technický dozor investora       28 000,- Kč 

PD a autorský dozor (z části sponzorský dar)       36 000,- Kč 

Další náklady stavby celkem        97 600,- Kč 

 

Další náklady – technicky vyvolané: 

Platba kameniva (sponzorský dar, bylo odečteno z nákladů stavby)      17 765,- Kč 

Vícenáklady stavby (dodatek ke SOD č. 2)       50 577,- Kč 

Přístřešek a odvedení vody ze střech       52 454,- Kč 

Další náklady celkem     120 796,- Kč 

 

Cena stavby celkem 

včetně víceprací a kontrolních a organizačních závazků 1 119 818,- Kč 

 

 

Finanční krytí: 

 

Finanční krytí stavby: 

Zřizovatel školy – BOO     400 000,- Kč 

Sponzor školy (JUDr. Rakovský)     350 000,- Kč 

Město Odry     140 000,- Kč 

Vlastní zdroje školy (smlouvy a kamenivo)     129 818,- Kč 

Škola – přesun dluhu pro BOO na stavbu     100 000,- Kč 

 

Kontrolní součet  1 119 818,- Kč 

 

 

Přehled uzavřených smluv: 

 

Doklady Městského úřadu Odry – stavební odbor: 

Městský úřad Odry – Územní souhlas 

Veřejnoprávní smlouva č. 04/2012 o provedení stavby – 11. 7. 2012 

Veřejnoprávní smlouva č. 06/2012 o provedení stavby – rozhodnutí o změně stavby před jejím 

dokončením – 23. 8. 2012 

Kolaudační souhlas MěÚO/22415/2012/SÚ/Sk, ze dne 9. 11. 2012 – 1. část nádvoří 

Kolaudační souhlas MěÚO/25859/2012/SÚ/Sk/330.5, ze dne 26. 12. 2012 – přístřešek 

 

Doklady stavební firmy: 

Smlouva o dílo č. 2012005 – nádvoří, dle veřejné soutěže 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – rozdělení stavby na 2 etapy dle finančních možností investora 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 201205 – vícepráce 

Smlouva o dílo č. 2012012 – přístřešek 

 

Doklady k výběrovému řízení a vedení stavby: 

Mandátní smlouva č. 08/2012 – výběrové řízení 

Dodatek k Mandátní smlouvě č. 08/2012 
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Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci č. 23/2012 

Smlouva o dílo na výkon TDI, 2. 7. 2012 – nádvoří 

Smlouva o dílo na výkon TDI, 3. 12. 2012 – přístřešek 

 

Darovací smlouvy: 

Rakovský & Partners, v. o. s. 12. 6. 2012 

Město Odry 18. 7. 2012 

Město Odry 14. 11. 2012 

Biskupství ostravsko – opavské  31. 8. 2012 

Biskupství ostravsko – opavské  2. 11. 2012 

Biskupství ostravsko – opavské 5. 11. 2012 

 

 

Termíny stavby: 

provedení 1. etapy 10. 7. – 3. 12. 2012 

provedení 2. etapy v závislosti na finančních možnostech školy v září – listopadu 2013 

 

  

 

 

 

 

Odry, leden – červenec 2013 

 

 

Zpracovala:  Ing. Pavla Hostašová 
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Příloha: Fotodokumentace knihovny a podkrovního společenského prostoru DM  

 

 
 

 
 

 
 

- 5 - 



 

                      Střední  pedagogická škola a  Střední zdravotnická škola 

           svaté Anežky České  
 

                               1. máje 249/37,  742 35  Odry                                 

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

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

 
 

 

n)  Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
       
 
 Škola spolupracovala ve školním roce 2012/13 s Klubem přátel Církevní střední školy sv. 

Anežky České v Odrách. Cílem Klubu přátel školy je spoluvytvářet podmínky k modernizaci 

vzdělávacího procesu, k rozvoji mezinárodní spolupráce a zabezpečení rozvoje duchovních 

hodnot i jiných humanitních cílů. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je zejména opatřování 

odborné literatury a moderních vyučovacích pomůcek k prohloubení teoretických a praktických 

znalostí žáků a zajišťování výměnných stáží studentů a studentek. 

 

 Ve školním roce 2012/13 byly svolány dvě pracovní schůzky Rady rodičů KPŠ –             

23. listopadu 2012 a 12. dubna 2013. Na    jednání   byli   kromě  řádných  členů Rady ročičů 

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

 

 Klub přátel školy přispíval ve školním roce 2012/13 na tyto aktivity žáků: 

-  lyžařský výcvik  

-  sportovní kurz 

-  doprava žáků na exkurze 

-  příspěvek na taneční  

-  příspěvek na adventní věnce 

-  příspěvek na certifikáty z angličtiny 

- příspěvek na zájezd do Vídně 

-  příspěvek na volnočasové aktivity a odměny domova mládeže 

-  soutěže a odměny pro žáky školy 

- příspěvek na přehlídku 

- příspěvek sboru Datio na dopravu do Bratislavy 

-  doprava a náklady na galerijní animace 

 

 

 

V Odrách 16. září 2013 

 

 

Zpracovala:  Mgr. Marie Matějová 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P Ř Í L O H Y 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Seznam příloh: 
 

1) Pozvánka k přijímacímu řízení – denní studium 

 

2) Rozhodnutí o přijetí ke studiu – denní studium 

 

3) Pozvánka k přijímacímu řízení – dálkové studium 

 

4) Rozhodnutí o přijetí ke studiu – dálkové studium 

 

5) Zápisový lístek – dálkové studium 

 

6) Rozbor přijímacího řízení 

 

7) Porovnání přijímacího řízení roků 2012 a 2013 

 

8) Výsledky vzdělávání za I. pololetí šk. roku 2012/13 

 

9) Výsledky vzdělávání za II. pololetí šk. roku 2012/13 

 

10) Vyhodnocení ředitelských písemek 

 

11) Vyhodnocení předehrávek 

 

12) Výsledky dotazníkového šetření „Identifikace rizikových oblastí u dospívajících“ 

 

13) Výběr zpráv z tisku o prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


