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1. Základní údaje o škole  
 

Název a sídlo školy:  

 Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice 

Husova 537, 687 71 Bojkovice /škola/ 

Husova 540, 687 71 Bojkovice /domov mládeže a školní jídelna-výdejna/ 

 

Právní forma:  školská právnická osoba 

 

IČO:    00 83 88 11 

IZO:    000 838 811 

REDIZO:   600 0154 91 

 

Škola sdružuje:  Střední škola 

Domov mládeže 

Školní jídelna - výdejna 

 

Zřizovatel:   Česká kongregace sester dominikánek 

Veveří 27, 602 00 Brno 

 

Statutární zástupce:  

Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka školy  

 

 

Dálkový přístup:  info@cirkevka-bojkovice.cz 

reditelna@cirkevka-bojkovice.cz 

      www.cirkevka-bojkovice.cz 

 

Školská rada:  

zástupce za pedagogy:     Mgr. Roman Švehlík 

zástupce zvolený rodiči a zletilými žáky: Michaela Vráždilová  

zástupce jmenovaný zřizovatelem školy: Mgr. Petr Viceník 

 

Rada školské právnické osoby: 

Mgr. Marie Neradová 

Mgr. et Mgr. Hana Kubíková 

Ing. Ludmila Chládková 

 

mailto:info@cirkevka-bojkovice.cz
mailto:reditelna@cirkevka-bojkovice.cz
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2. Přehled oborů vzdělání 
 

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice je školskou právnickou osobou. 

Zřizovatelem je Česká kongregace sester dominikánek. Hlavním účelem zřízení je 

poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnost školy a školských zařízení:  

 Střední škola  

 Domov mládeže 

 Školní jídelna - výdejna 

Škola poskytuje v počátečním vzdělávání středoškolské vzdělání v pedagogické a sociální 

oblasti. Všechny obory počátečního vzdělávání jsou realizovány denní formou. V současné 

době vzděláváme žáky a studenty podle níže uvedených programů:  

 Obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřletý obor s maturitou, 

vzdělávání realizováno podle ŠVP Předškolní a mimoškolní pedagogika (zpracováno 

1. 9. 2013, 1. 9. 2017). 

 Obor 75-41M/01 Sociální činnost – čtyřletý obor s maturitou, vzdělávání realizováno 

podle ŠVP Sociální činnost (zpracováno 1. 9. 2013, 1. 9. 2017). 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 100.   Počet tříd v SOŠ studiu oboru Předškolní a 

mimoškolní pedagogika a Sociální činnost jsou 4.   

Nejvyšší povolený počet ubytovaných v domově mládeže byl je39 ubytovaných.  

Nejvyšší povelený počet stravovaných ve školní jídelně-výdejně je 50 žáků. 

 

Počty žáků podle tříd a oborů vzdělání 

 

Ročník 

 

1. pololetí 2017/2018 

(ke 30.9.2017) 

 

1. pololetí 2018/2019 

(ke 30.9.2018) 

Předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

 

Sociální činnost 

Předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

 

Sociální činnost 

1. 22 4 21 4 

2. 15 6 22 4 

3. 17 4 15 4 

4. 15 4 18 3 

 

Celkem 

69 18 76 15 

87 91 
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3. Přehled pracovníků školy (dle stavu k 30. 9. 2017) 

 

Pedagogičtí pracovníci 
Úvazek 

celkem 

Kvalifikovaně Bez 
aprobac

e 

Pedagogičtí pracovníci celkem 10,4 10,4 100% 0 

pro všeobecně vzdělávací předměty 4,7 4,7 100% 0 

pro odborné předměty  5,7 5,7 100% 0 

pro praktické vyučování 0,0 0,0 100% 0 

 

Fyzické osoby: vyučující 15, z toho ženy 14 

THP pracovníci 2, z toho ženy 2 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení pro šk. rok 2018 / 2019 

 

1. kolo přijímacího řízení 

1. kolo přijímacího řízení proběhlo v následujících termínech:  

12.4. 2018 Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (CERMAT) 

16.4. 2018 Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (CERMAT) 

13.4. 2018  školní přijímací zkouška pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 

z řečových, hudebních a výtvarných předpokladů ke studiu  

17.4. 2018 školní přijímací zkouška pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 

z řečových, hudebních a výtvarných předpokladů ke studiu 

 

Do 1. kola přijímacího řízení bylo podáno celkem 64 přihlášek, z toho 53 pro obor 

Předškolní a mimoškolní pedagogika; 11 pro obor Sociální činnost. 

Podmínky pro přijetí ke studiu z nich splnilo 47 uchazečů pro obor Předškolní a mimoškolní 

pedagogika a 10 uchazečů pro obor Sociální činnost.   

 

Zápisový lístek do 1. ročníku školního roku 2018 / 2019 odevzdalo 26 uchazečů: 

 22 uchazečů pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, z toho 8 uchazečů bylo 

přijato po odvolání na základě autoremedury; 

 4 uchazeči pro obor Sociální činnost. 
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1. září 2018 do 1. ročníku nastoupilo celkem 26 žáků. Dne 26. září 2018 1 žákyně 

přestoupila na gymnázium. 

 

Shrnutí průběhu přijímacího řízení (podle vypsaných kol) 

Termín Obor Počet 

podaných 

přihlášek 

Na zkoušku 

se dostavilo 

Požadavky 

pro přijetí 

splnilo 

1.září 2018  

nastoupilo 

1.kolo 75-31-M/01 53 53 47 22 

75-41-M/01 11 11 10 4 

      

Shrnutí 64 64 57 26 

 

Přijatí do 1.r. – od 1.9.2018 podle bydliště: 

Okres  Počet žáků 

Uherské Hradiště 8 

Zlín 11 

Kroměříž 1 

Hodonín 5 

Vyškov 1 

Celkem 26 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

Hodnocení za 1. pololetí šk.r. 2017 / 2018 

 

Třída 

 

Prospělo s 
vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

 

Nehodnoceno 

1. 0 24 1 1 

2. 0 17 2 1 

3. 2 16 3 0 

4. 4 13 2 0 

Celkem 6 70 8 2 

 

Hodnocení za 2. pololetí šk.r. 2017 / 2018 

 

Třída 

 

Prospělo s 
vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

 

Nehodnoceno 

1. 2 23 0 1 

2. 1 18 1 1 

3. 5 14 2 0 

4. 1 16 2 0 

Celkem 9 71 6 1 

 

Z klasifikačních důvodů: 

 3 žáci opakují ročník (1 žák z 2. ročníku; 1 žák z 3. ročníku a 1 žák ze 4. ročníku) 

 4 žáci opustili školu (1 žák z 1. ročníku, 1 žák z 2. ročníku; 1 žák z 3. ročníku a 1 žák 
ze 4. ročníku) 
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6. Průběh a výsledky maturitních zkoušek studijních oborů  
 

Termíny: 

16. - 17. 5. 2018  Praktická zkouška formou obhajoby maturitní seminární práce 

2. - 9. 5. 2018  Společná část maturitní zkoušky       

21.5 – 24. 5. 2018 Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části 

19.9. 2018   Opravné maturitní zkoušky  

Na základě ustanovení §22 odst. 4) vyhl. MŠMT ČR č.672/2004 Sb., o ukončování studia 
ve středních školách a učilištích byla pro maturitní zkoušky jmenována zkušební komise 
ve složení:   

Předsedkyně:  Mgr. Ludmila Kohoutková;  zaměstnavatel: SPŠ a OA Uherský Brod 
jmenoval: Krajský úřad Zlínského kraje dne 9.2.2018, č.j. KUSP2496/2018 

 

Místopředsedkyně:  Mgr. Hana Hoffnerová 

Třídní učitelka:  PaedDr. Ladislava Kolouchová  

zkoušející/hodnotitel   přísedící/hodnotitel 

Český jazyk a literatura: Mgr. Ivana Fojtíková  Mgr. Kristýna Kavková 
       Mgr. Kristýna Kavková  Mgr. Soňa Obadalová 
   

Anglický jazyk:   Mgr. Jitka Kučerová   Mgr. Jarmila Prášková 
Mgr. Jarmila Prášková  Mgr. Jitka Kučerová 

 
Pedagogika a psychologie (PMP) (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)  

Mgr. Silvie Krahulcová   PaedDr. Ladislava Kolouchová 
PaedDr. Ladislava Kolouchová Mgr. Silvie Krahulcová 
PaedDr. Ladislava Kolouchová Mgr. Ivana Fojtíková 

 

Metodiky VV, HV, LDV, TV  (PMP) 
Mgr. Mgr. Klára Suchá (Vvm) Mgr. Kristýna Kavková  
Mgr. Ivana Fojtíková (Hvm)   Mgr. Jitka Kučerová 
RNDr. Anna Priessnitzová (Tvm) Mgr. Silvie Krahulcová 
Mgr. Roman Švehlík (Ldv)  Mgr. Ivana Fojtíková 

 

Psychologie a speciální pedagogika (SČ): 
Mgr. Silvie Krahulcová   PaedDr. Ladislava Kolouchová 
PaedDr. Ladislava Kolouchová Mgr. Silvie Krahulcová 

 

Sociální péče (SČ):  Mgr. Silvie Krahulcová  Mgr. Hana Hoffnerová  

 

Praktická maturitní zkouška: 
Ing. Martina Bolfová (Vvm)  Mgr. Klára Suchá; Mgr.Ivana Fojtíková 
Mgr. Ivana Fojtíková (Hvm)   Mgr. Jitka Kučerová 
Mgr. Roman Švehlík (Ldv)  Mgr. Ivana Fojtíková  
RNDr. Anna Priessnitzová (Tvm) Mgr. Ivana Fojtíková;  Mgr. Silvie Krahulcová 
Mgr. Hana Hoffnerová (SČ)  Mgr. Silvie Krahulcová 
Mgr. Silvie Krahulcová (SČ)  Mgr. Hana Hoffnerová    
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Výsledky maturitních zkoušek v termínech Jaro a Podzim 2018 

 

Přehled maturantů: 

Ve 4. ročníku bylo 19 žáků. 2 žáci neprospěli v 2. pol. 2017/18, a proto k maturitě šlo 17 
žáků:  13 žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika; 4 žáci oboru Sociální činnost.    

6 žáků z řad absolventů šk.r. 2017/2018 nebylo u maturity úspěšných a bude maturovat na 
2. opravný pokus (jaro 2019): 1 žák z ČJ-DT;  3 žáci z AJ-DT;  1 žák z ČJ-DT a AJ-DT.   

1 žákyně se k 1. opravnému podzimnímu termínu nedostavila.  

1 žákyně se rozhodl přejít na učební obor bez maturity a 2. opravný pokus již nevyužít.  

 

3 žáci skládali maturitní zkoušku na 3. pokus, tj. 2. opravný termín (2 žáci z ČJ-UZ a 1 žák 
z ČJ-UZ a Sociální péče).  Pro žádného z těchto žáků nebyl 2. opravný termín úspěšným a 
u maturity propadli.) 

 
  

  maturovalo uspělo % 

Český jazyk 

písemná práce 17 16 94% 

didaktický test 17 14 82% 

ústní zkoušení 20 17 85% 

Anglický jazyk 

písemná práce 17 16 94% 

didaktický test 17 12 70% 

ústní zkoušení 17 16 94% 

Metodiky HVM, LDV, VVM, TVM 13 13 100% 

Pedagogika a Psychologie 13 13 100% 

Sociální péče 5 4 80% 

Speciální pedagogika a Psychologie 4 4 100% 

Praktická MZ 17 17 100% 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla v naší škole řada aktivit s cílem předcházet sociálně 

patologickým jevům. S vědomím nárůstu problémových jevů, jsme se snažili o co 

nejspecifičtější zaměření jednotlivých aktivit. Obecnou snahou našeho učitelského týmu je 

pomoci studentům zvládnout těžkosti pramenící ze společného školního soužití a vůbec 

existence v dnešní velmi různorodé a komplikované společnosti.  

Za utužením třídního kolektivu se vydali žáci třetího ročníku na turistický kurz do Starých 

Hutí. Kurz byl zaměřen především na pěší turistiku, rozvoj praktických dovedností, společné 

hry a spolupráci. Ze strany učitelů i studentů byl hodnocen jako přínosný. 

Ve spolupráci se sdružením „DIS Fryšták“ proběhly v listopadu již poněkolikáté Orientační 

dny pro studenty prvního ročníku.  Tyto třídenní pobyty shledáváme z pohledu prevence 

sociálně patologických jevů dosti užitečné. Program je velmi zajímavý, „ šitý na míru“ 

kolektivu. Po úvodním odhadu skupiny se instruktoři snaží zvolit vhodné aktivity směřující 

k posílení kladných vztahů mezi všemi studenty. Velký důraz je kladen na vzájemný respekt, 

spolupráci a toleranci.  

Každoroční zářijová pěší pouť celé školy je příležitostí k rozhovorům, tichému přemítání, 

společnému putování a seznamování s novými tvářemi na naší škole. Starší studenti si k této 

příležitosti připravují liturgii a školní sbor „Schola“ doprovodné písně ke mši svaté. 

V uplynulém školním roce jsme putovali do Přečkovic a zpět. V místním malém kostelíku 

proběhla mše vedená otcem Janem Railichem. 

V rámci specifické prevence proběhly také čtyřhodinové přednášky pro první a druhé ročníky 

– kde prezentoval pan Mgr. Oldřich Kratochvíl na téma „ Učební styly.“ Pan Oldřich 

Kratochvíl, jakožto okresní metodik prevence, nabízí besedy na toto téma vzhledem 

k častým problémům dnešních studentů s nalezením vhodného způsobu učení, který co 

nejvíce odpovídá jejich přirozenému ladění a tím pádem je pro ně nejefektivnější a 

nejrychlejší. Styly učení vedou také k respektu různorodých přístupů k výuce ze strany 

učitelů.  

Vzhledem k problémům s třídním klimatem, vandalismem, a náznaky šikany se vydali 

studenti třetího ročníku do uherskobrodského střediska Help (pracoviště pedagogicko-

psychologické poradny v Uherském Hradišti). Zde pod odborným vedením paní Mgr. Ivy 

Burešové proběhlo jednodenní terapeutické setkání, ve kterém se snažila složitou vztahovou 

situaci ve třídě rozluštit a pomoci samotným studentům se v kolektivu orientovat. Setkání 

bylo pro studenty spíše nepříjemné, ale učitelé se shodli na tom, že situace v kolektivu i 

chování problémových žáků se zlepšilo. Další návštěva v případě zhoršení vztahů ve třídě je 

naplánována na nový školní rok.  

Zástupce policie České Republiky, por. bc. Milena Šabatová, si pro studenty naší školy 

připravila besedu na téma „Kriminalita mládeže“. Se studenty hovořila především o trestní 

zodpovědnosti, novodobých rizicích trestních přestupků v rámci virtuálních prostorů 

internetu, ale také zmínila okolnosti trestného jednání v oblasti užití drog a omamných látek 

včetně alkoholu a cigaret.  
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Cíl oživit i obnovit důležité znalosti studentů o první pomoci jsme sledovali uspořádáním 

přednášek u organizace Českého Červeného Kříže. V listopadu 2017 nás proto navštívili dva 

mladí pracovníci této organizace s velmi dobře a odborně zpracovaným programem o první 

pomoci. Studenti měli možnost si záchranné postupy prakticky vyzkoušet i na figurínách, 

nebo na sobě (vyprošťovací manévry, nošení zraněných atd.).  V cyklu dvou 

dvouhodinových besed se věnovali především základním oživovacím postupům 

v bezvědomí, při zástavě srdeční činnosti, bezdeší a při rozsáhlém krvácení.  

Rovněž péči o duchovní oblast života studentů považujeme za podstatnou v prevenci 

sociálních patologií. Každou středu tak probíhá ve školní kapli studentská mše svatá, kterou 

vede otec Jan Railich. Někteří žáci jsou v případě zájmu zapojeni do liturgických služeb. 

Příležitost ke studiu Bible měli studenti také v kroužku Biblického studia- tzv „spolčo“. Tento 

kroužek si studenti organizují sami. 

Předávání křesťanských hodnot je součástí vzdělávacího plánu naší školy. Základní 

představa o křesťanství a jeho ideálech je formována mimo jiné v hodinách základů 

křesťanství. 

Zajímavý motivační a jistě i preventivní přínos mají z našeho pohledu pracovní stáže 

studentů v cizině. Podporují je v samostatnosti, zvyšují jejich sebevědomí a zaměření se na 

úspěch ve studiu a budoucím zaměstnání. V uplynulém roce tak třetí a čtvrté ročníky 

vycestovaly za poznáním do Vídně. Zde žáci absolvovali třítýdenní stáž. Studenti oboru 

Předškolní pedagogika působili v mateřských školkách a studenti oboru Sociální péče 

v domově pro seniory.  

Studenti se dále zapojili také do spousty akcí pořádaných jinými zařízeními v okolí školy 

(školky, DDM, Město). Kontakt s životem města, reálná praxe a pobyt mezi lidmi rozvíjí 

radost ze seberealizace, pocit smysluplné činnosti v práci pro druhé.  Jednalo se jmenovitě o 

tyto programy: Světluška, Drakiáda, Olympiáda pro děti z MŠ, Vánoční a velikonoční tvoření 

na městském úřadě). 

Velký význam má již tradičně pro život školy a všech, kteří ho vytvářejí, festival k závěru 

školního roku nazvaný „Domidom“. Na jeho realizaci se podílejí všichni žáci, učitelé i 

nepedagogičtí zaměstnanci školy. Je svátečním završením našeho společného pracovního 

úsilí. Studenti zde mají možnost prezentovat širokou škálu svých rozmanitých dovedností a 

taky tak rádi činí. V živém a pestrém programu se střídají hudební, divadelní, taneční a jiná 

vystoupení. Rovněž pozvaní hosté se mohou vždy různou měrou podílet na vytváření 

programu (ZUŠ, představitelé města, hudební, taneční, či jiná seskupení). Milou a vděčně 

přijatou aktivitou jsou workshopy pro nejmenší – děti si zde mou pohrát a zaskotačit 

v různorodých dílničkách a herních,  či pohybových koutcích, kde na ně dohlížejí studenti 

jednotlivých ročníků.  

Další velmi podstatnou složkou preventivního působení je činnost vychovatelů na internátě. 

Cíleně usilují o zajištění pravidelného a zdravého životního režimu ve volném čase studentů. 

Starají se mimo jiné i o aktivizaci žáků ve volném čase. Věnují se studentům v různých 

kroužcích – šití, paličkování, vaření, doučování atd. Poskytují prostor pro rozhovory, řešení 

konfliktních situací atp.  
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V rámci výchovného týmu spolupracoval metodik prevence s vedením školy, výchovným 

poradcem, třídními učiteli a ostatními kolegy. V případě výskytu problémů je metodik 

připraven řešit tyto situace s příslušnými OSPODY, či jinými organizacemi, kontaktovat 

pedagogicko-psychologickou poradnu a zajistit krizovou intervenci. 

V uplynulém školním roce jsme řešili především tyto přestupky a problémy: záškoláctví, 

vandalismus, náznaky šikany, neplnění školních povinností. Studenti i rodiče byli poučeni o 

rizicích a důsledcích spojených s tímto chováním a bylo jim vždy navrhnuto řešení. 

Přestupky byly potrestány formou snížení známky z chování, udělení důtky třídního učitele, 

či ředitele školy, podmínečným vyloučením ze školy. V několika případech byla odložena 

klasifikace, nabídnuta pomoc třídního učitele a výchovného poradce. 

Školní metodik se v rámci sebevzdělávání zúčastnil regionální konference metodiků 

prevence, pravidelných okresních setkání metodiků a vzdělávacího kurzu zaměřeného na 

vedení třídnických hodin a prevenci rizikových jevů v třídním kolektivu. Dále se vzdělává 

v samostudiu. 

V následujícím školním roce chystáme některé ověřené akce opakovaně (první pomoc, styly 

učení, kyberšikana). Dále bude preventivní činnost rozšířena pravidelným vedením 

třídnických hodin ve všech třídách. Výchovný poradce se vzdělává v diagnostice třídních 

kolektivů (dotazníkové metody). Plánujeme další besedy a přednášky dle nabídky různých 

organizací (viz minimální preventivní program 2018/2019). 

Vypracovala:  Mgr. Hana Hoffnerová, metodik prevence 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy 

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

 Školení hodnotitelů maturitní zkoušky z AJ. 

 Školení zadavatelů PP a DT maturitní zkoušky 

 Kvalifikační studium výchovného poradenství 
 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – řádné studium, kurzy, semináře, 

školení, samostudium 

Vedení školy: 

 Školení pro pedagogické školy 

 Vnitřní předpisy škol a školských zařízení 

 Povinná dokumentace ve školách 

 Seminář GDPR 
 

Výchovný poradce: 

 Krajská pedagogicko psycholog.poradna - pracovní workshop 
 

Metodik prevence: 

 Diagnostika třídních kolekticů - Práce s dotazníky 

 Krajská pedagogicko psycholog.poradna - pracovní workshop 
 

Učitelé:  

 Seminář pro učitele AJ – psaní písemných maturitních prací 

 Hudebně-metodický seminář: „Dopravní prostředky v pohybových hrách“ 

 Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ – Jak učit matematiku na SŠ; 

 Rozvoj učitele dramatickou improvizací 

 Syntaktická problematika češtiny ve výuce 

 Vývojové tendence v současné češtině 

 Rozvoj čtenářské gramotnosti na střední škole 

 Holidays and festivals - why and how they are celebrated 

 Motivační setkání vyučujících cizích jazyků 

 Inspiromat pro angličtináře aneb nové nápady k výuce anglického jazyka 

 Školení BOZP 

 První pomoc 
 

Správce školního systému Bakaláři: 

 Rozpis maturit 

 Zvládnutí GDPR v Bakalářích 

 Připravujeme úvazky pro nový školní rok 

 Sestavy v programu Bakaláři 

 Závěr školního roku v Bakalářích 

 Připravujeme rozvrh pro nový školní rok 

 
 
 



Stránka 16 z 34 

9. Údaje o aktivitách školy a její prezentaci na veřejnosti. 

 

Září 2017 

Zahájení školního roku – mše svatá v kostele svatého Vavřince; Hlavním celebrantem 

byl P. Jan Rajlich OP, hrála a zpívala schola Prorokec; 

Den církevního školství:   7. 9. 2017–  celoškolní pěší pouť do Kladné-Žilín; 

"Světluška" – 14.9.2017 - sbírka na pomoc zrakově postiženým a především realizace 

doprovodných zážitkových aktivit pro děti z Mateřské školy a Základní školy. 

Organizováno ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Bojkovice.   

Turistický kurz - 3. r. – 11.9. - 15.9. 2017; Staré Hutě 

Sportovní den pro děti z Mateřské školy Bojkovice 

Medializace: zpravodajský článek v časopise Bojkovsko; propagace školy na 

Facebooku; aktualizace informací o škole na portálech: www.zkola.cz 

www.stredniskoly.cz  aj. 

 

Říjen 2017 

Bible a my – školní kolo soutěže ve znalostech Bible; 

soutěž PišQorky – účast pětičlenného týmu v oblastním kole soutěže v Uherském 

Hradišti. 

 

Listopad 2017 

ERASMUS+ zahraniční odborná stáž ve Vídni; 6.11. - 24.11.2017; 3. a 4. r. v rámci 

souvislé praxe 

Přednásky prevence sociálně patologických jevů pro 1. a 2.r. ve spolupráci s Policií 

ČR a Krajskou pedagogickopsychologickou poradnou; .10.11.2017 a 15.11.2017 

Evropský týden odborných dovedností – 22.11.2017; program pro žáky 9.tříd ze 

základních škol „Jeden den středoškolákem“. 

Pozvání přijali žáci ze ZŠ TGM Bojkovice, ZŠ Mariánské nám. Uherský Brod a KZŠ 

Uherský Brod. Organizováno ve spolupráci s ředitelkami škol a školských zařízení, kde 

naši žáci vykonávají učební praxi: paní Radomíra Poláchova (ředitelka MŠ Bojkovice), 

paní Yvetta Mendlová  (ředitelka Dětského domova Bojkovice), paní Jana Peřinová 

(ředitelka ZŠ Pitín) a paní Dagmar Špalková (ředitelka ZŠ Štefánikova Bojkovice). Žáci 

9. tříd základních škol se aktivně zúčastnili výuky odborných předmětů – výtvarné 

výchovy s  metodikou, dramatické výchovy s  metodikou, hudební výchovy s metodikou.   

Adaptační kurz pro 1. r.  / DIS Fryšták/;   27.11. - 29. 11. 2017; program Moje třídy-

moje parta; 

Adventní jarmark – 29.11.2017; prodej výrobků žáků 

http://www.zkola.cz/
http://www.stredniskoly.cz/
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Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí – zpěv sboru Prorokec – 29.11.2017 

Mikulášské předvádění řemesel /Městský úřad Bojkovice/ - prodej rukodělných 

výrobků žáků; 

Medializace: zpravodajský článek v časopise Bojkovsko; propagace školy na 

Facebooku;  

 

Prosinec 2017 

Maturitní večírek 4.r.  - 1.12.2017 

Mikulášská nadílka – program a představení pro děti z MŠ Bojkovice, MŠ Záhorovice a 

1. stupně ZŠ TGM Bojkovice a ZŠ Bojkovice – Štefánkova 972; 

Mikulášský jarmark u ZŠ Bojkovice – 15.12. 2017; prodej rukodělných výrobků žáků; 

3x Dny otevřených dveří včetně přijímaček nanečisto z hudebních, řečových a 

výtvarných předpokladů ke studiu; 

Studentské prezidentské volby – 13.12.2017 

Projektový den 21.12.2017 na téma „Z pohádky do pohádky“ 

Účast na burzách škol;  představení oborů a možnosti studia na Základních 

školách;  

Medializace:  Inzerce a PR články ve Slováckém deníku a v městských zpravodajích 

(obce Uherské Hradiště, Uherský Brod; Bojkovice, Slavičín, Brumov-Bylnice; Valašské 

Klobouky); 

 

Leden 2018 

Přednásky prevence sociálně patologických jevů na téma Drogy pro 1. a 2.r. 

2x Dny otevřených dveří včetně přijímaček nanečisto z hudebních, řečových a 

výtvarných předpokladů ke studiu; 

Medializace: zpravodajský článek v časopise Bojkovsko; propagace školy na 

Facebooku;  

 

Únor 2018 

2x Den otevřených dveří a přijímací zkoušky „nanečisto“; 

 

Březen 2018 

Odborný seminář do metodiky hudební výchovy a dramatické výchovy – Kettova 

pedagogika; 1.3.2018 ve spolupráci se Společností Franze Ketta; účast 3. a 4. ročník 

Odborný seminář do metodiky hudební výchovy Prof. Evy Jenčkové  -7.3.2018; pro 

3.  a 4.r.; 
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Velikonoční předvádění řemesel /Městský úřad Bojkovice/ - 21.3.2018; prodej 

rukodělných výrobků žáků; prezentace kroužku paličkování 

Wolkerův Prostějov – účast v okresním kole recitační soutěže 

Medializace: zpravodajský článek v časopise Bojkovsko; propagace školy na 

Facebooku;  

 

Duben 2018 

Zahraniční exkurze do Nizozemí – 10.4. - 13.4.2018; 1. a 2. ročník 

Ekologická exkurze do ekologické vesnice Hostětín; 

Ekologická exkurze - čistírna odpadních vod Bojkovice, vodárenská nádrž Kolelač, 

úpravna pitné vody 

Na hlubinu  - 11.4.2018 - duchovní program pro 3.r. 

Divadlo Brod – 16.4.2018 

Biblické dílo – 17.4.2018 tematický program pro 3.r. 

Přijímací zkoušky – celkem 4 dny (2 termíny státní části ČJ+M a 2 termíny školních 

přijímacích zkoušek); 

Písemná maturitní zkouška z ČJ 

 

Květen 2018 

Maturitní zkoušky 

Souvislé praxe  2. a 3. ročník; 

Medializace: zpravodajský článek v časopise Bojkovsko; propagace školy na 

Facebooku;  

 

Červen 2018 

Divadelní představení dramatického kroužku Hrnečku dost! v Mateřských školách 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a mše svatá za absolventy na 

poděkování za ukončení studia; 

Školní výlety 

Domidom –  22.6.2018, školní festival (divadlo, soutěže, koncerty… ) pro současné a 

bývalé žáky a jejich rodiče, širokou veřejnost, přátele školy; 

Mše svatá na ukončení školního roku v kostele sv. Vavřince – P. Jan OP 
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Červenec 2018 

Příměstský tábor pro děti ve věku 5 – 12 let na téma „Plavba Jitřního poutníka“ (75 

dětí; 20 vedoucích – žáci, absolventi, pedagogové a nepedagové, přátelé školy); 

Medializace: zpravodajský článek v časopise Bojkovsko; propagace školy na 

Facebooku;  

 

Pravidelné duchovní aktivity:  

Studentské mše svaté; každou středu odpoledne od 16:30, Schola připravuje hudební 

doprovod, další žáci jsou zapojeni do liturgických služeb; 

Křesťanské společenství na domově mládeže – pravidelná setkání 1x týdně 

organizují žáci sami pro své mladší spolužáky; 

Spolupráce s bratry dominikány z Olomouce – duchovní programy pro žáky a učitele;  

 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších 
kontrolách 
 

Kontrola z Městského úřadu v Bojkovicích - kontrola místního poplatku za lázeňský 

a rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity  

 

Kontrola Krajské hygienické stanice, pobočka Uherské Hradiště – domov mládeže 

a školní jídelna-výdejna. Kontrola bez závad. 

 

Kontrola České správy sociální zabezpečení. Kontrola bez závad. 

 

 

 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy  
 

Detailní zpráva o hospodaření v roce 2017 je uvedena v Příloze č. 1 na str. 26. 
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12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 
 

 

12.1  ERASMUS+ 

 

Klíčová akce 1 (KA1) - Vzdělávací mobilita jednotlivců podporuje mobility v oblasti 

vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. 

 

Číslo projektu:  2017-1-CZ01-KA102-034615 

Název projektu: Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální vychovatelství 

v praxi 

Výše grantu:  46.030,- Euro 

Počet podpořených žáků:  20 žáků z 3. a 4. ročníku 

Obsah projektu:  3 týdny zahraniční souvislé praxe v anglicko-německých 

Mateřských školách Kindercompany Verein zur Unterstützung 

berufstätiger Eltern a v  Landespflegeheim Mödling.  Vídeň 

(Rakousko). 

V roce 2017 se naše škola stala úspěšným žadatelem o grant v rámci programu ERAMUS+ 

Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Díky grantovým prostředkům, 

které zprostředkovává Dům zahraniční spolupráce, mohlo 20 žáků a 2 doprovázející 

pedagogové prožít 3 týdny zahraniční odborné souvislé praxe ve Vídni (Rakousko). Od 5. 

listopadu do 26. listopadu 2017 absolvovalo 15 děvčat oboru Předškolní a mimoškolní 

pedagogika souvislou pedagogickou praxi v bilingvních anglicko-rakouských mateřských 

školách  Kindercompany Verein zur Unterstützung berufstätiger Eltern a 5 děvčat oboru 

Sociální činnost získávalo pracovní zkušenosti v  Landespflegeheim Mödling. Na jednotlivé 

pracoviště byli umístěni po jednom nebo ve dvojicích pod dohledem místního tutora. Při 

vysílání žáků na zahraniční odbornou stáž se naše škola zavazuje, že podle principu ECVET 

uznává souvislou praxi v  zahraniční na stejné úrovni, jako kdyby byla vykonávaná v ČR. 

Všichni účastníci zahraniční souvislé praxe získali mnoho nových pracovních zkušeností, 

používali cizí jazyk v  pracovních i běžných situacích a ve volném čase měli možnost poznat 

hodně z místní kultury a historie. Navštívili mimo jiné: zámek Schönbrunn, Hofburg, Mumok, 

Museum of Modern Art, Technisches Museum Wien, Kunsthistorisches Museum  Haus des 

Meeres Zoo, Museum Hundertwasser, Prater, Adventní trhy atd. Z grantových prostředků 

měli všichni účastníci zahraniční odborné praxe 100% hrazeny veškeré cestovní náklady, 

kapesné a pobytové náklady (ubytování, stravu, pojištění, kulturní program). 
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13. Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 
 

13.1 Šablony 

 
Název projektu: Podpora vzdělávání žáků a učitelů. 

Číslo projektu:  CZ. 02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005768 

    září 2017 – srpen 2019; 24 měsíců 

Výše grantu: 339.411,- Kč  

Obsah projektu:  

DVPP pedagogů: 
24 seminářů DVPP (á 8 hodin) v oblasti český jazyk, matematika, anglický jazyk, ICT, 
osobnostní rozvoj; 
1 seminář á 16 hodin v oblasti Kariérového vzdělávání 
1seminář á 80 hodin v oblasti Inkluze 
 

Stáže pedagogů na reálných pracovištích a potencionálních zaměstnavatelů žáků školy     
  3 stáže 3 pedagogů odborných předmětů 

 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchů –  5ti měsíční cykly doučování 
z angličtiny, matematiky a českého jazyka  

 

Koordinátor spolupráce se zaměstnavateli  24 měsíců pravidelných aktivit 
 

 

13.2 Nadace  Renovabis 

Název projektu:  Zvýšení konkurenceschopnosti CSŠ pedagogické a sociální Bojkovice 

Výše grantu: 80.000,- Kč 

Obsah projektu:  

Díky finanční podpoře projektu Renovabis jsme měli možnost ve školním roce 

2017/2018 realizovat projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti CSŠ pedagogické a 

sociální Bojkovice. Realizací projektu se podařilo zkvalitnit a posílit výuku odborných 

předmětů a zkvalitnit propagaci školy v regionu Zlínského kraje. 

Podařilo se naplnit všechny 4 roviny projektu, kterými jsou: 

1. Materiální vybavení a učební pomůcky pro výuku odborných předmětů - Z prostředků 

projektu jsme zakoupili učební pomůcky a učebnice pro odborné předměty: výtvarná 

výchova s metodikou, hudební výchova s metodikou, tělesná výchova s metodikou, 

zdravotní tělesná výchova, péče o nemocné a postižené a zdravotní nauky. 

2. Realizace odborných kurzů a seminářů pro žáky - Pro žáky 3. a 4. ročníku jsme 

připravili ve škole 2 odborné semináře:  Pedagoika Franze Ketta a Hudební výchova 
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pro učitelky MŠ. Účastníci kurzů obdrželi osvědčení, které si mohou použít ve svém 

budoucím profesním portfoliu.   

3. „Po stopách Jana Amose Komenského“ - V dubnu 2018 se 45 žáků zúčastnilo 

poznávací exkurze do Nizozemí. Jedním z cílů byla návštěva hrobu Jana Amose 

Komenského v Naardenu (rodáka z regionu, kde se nachází naše škola). 

4. Propagace školy - Prostřednictvím realizace předkládaného projektu a finanční 

podpoře jsme se mohli věnovat propagaci školy.  Finanční prostředky jsme použili na 

tisk letáků, pozvánek a tisk propagačních článků v regionálních tiskovinách.  

 
 
 

13.3  Arcibiskupství olomoucké 

 

Název projektu:   Festival Domidom a Příměstský tábor 

Výše grantu:  30.000,- Kč 

Obsah projektu:   

Pastorační projekty realizované Církevní střední školou pedagogickou a sociální 

Bojkovice, které mají výrazný přesah za brány školy.  

Festival Domidom se koná vždy na konci školního roku, přičemž ve šk.r. 2017/2018 se 

konal již 8. ročník. V pátek 22. června 2018 od 15 do 22 hodin probíhal v areálu školy 

bohatý program hudebních, tanečních a divadelních vystoupení. Vystoupili jak žáci 

školy, tak jejich kamarádi z různých kapel, folklorních souborů, tanečních uskupení atd. 

Mezi pozvanými byli  také kapely a divadelníci z regionu Bojkovska. Pro děti byly na celé 

odpoledne připraveny hry a doprovodný program. Festival Domidom byl tradičně 

podpořen městem Bojkovice a MAS Bojkovsko, které škole bezplatně zapůjčili různý 

materiál (stánky, lavičky apod.). Do oblíbené tomboly věcnými cenami přispěli firmy a 

obchodníci z regionu Bojkovska. Festival Domidom je oblíbenou platformou pro setkání 

žáků školy a absolventů, jejich rodin, přátel a kamarádů. Početnou skupinou návštěvníků 

jsou také obyvatelé Bojkovic a zejména rodiny s malými dětmi, pro které je vždy našimi 

žáky připraven zajímavý doprovodný program. 

Příměstský tábor „Plavba Jitřního poutníka“ 9.7. - 13. 7. 2018 propojil pedagogické 

zaměření církevní střední školy s farností a městem Bojkovice.  80 dětí ve věku 5 - 12 let 

prožívalo týden plný dobrodružství, her a kamarádství. Během Příměstského tábora 

hrály děti celotáborovu hru inspirovanou Plavbou Jitřního poutníka, přičemž hledaly 

7 lordů a krále Aslana.  O pohodový průběh tábora se staralo 24 vedoucích, mezi nimiž 

byli pedagogové i nepedagogové školy, žáci a přátelé.  

 

13.4 Nadace Synot 

Název projektu:  Učební pomůcky pro předmět Zdravotní nauky  

Výše grantu:  10.000,- Kč 

Obsah projektu: učební pomůcky model novorozence a kojence 
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V rámci realizace projektu jsme pořídili učební pomůcky:  Figurína pro nácvik péče 

o novorozence;  Figurína pro nácvik péče o kojence. 

 

 

14. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
 

Ve školním roce 2017/2018 byly realizovány konzultační hodiny jako příprava k jednotlivé 

maturitní zkoušce z pedagogiky a psychologie pro obor Předškolní a mimoškolní 

pedagogika. Jednotlivou maturitní zkoušku úspěšně složilo v jarním zkušebním období 

7 zájemců o zvýšení profesní kvalifikace.  

 

 

15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 

Spolupráce při zajišťování odborné praxe 

Odborná praxe je zajišťována ve spolupráci se školami a dalšími výchovně vzdělávacími 

zařízeními především na území Zlínského kraje. S každým zařízením škola uzavírá dohodu 

o realizaci praktického vyučování. Termíny, průběh a náplň praxe je koordinován 

ve spolupráci s řediteli zařízeních, případně určenými kontaktními osobami  

Průběžná odborná praxe žáků je realizována především v Bojkovicích a blízkém okolí. 

Konkrétně jde především o tato pracoviště praxe: 

Předškolní a mimoškolní pedagogika: 

Mateřská škola Bojkovice, Štefánikova 
Mateřská škola Bojkovice, 1. Máje 
Mateřská škola Pitín 
Mateřská škola Uherský Brod - Újezdec 
Mateřská škola Záhorovice 
Školní družina při Katolické základní škole Uherský Brod 
Školní družina při Základní škole  
Školní družina při Základní škole Pitín 
Dětský domov Bojkovice 
 

Souvislá praxe je smluvně zajišťována v mateřských školách, základních školách (školní 

družiny a kluby) a ve školských zařízeních a neziskových organizacích pro výchovu mládeže 

(např. salesiánská centra volného času), převážně v místě trvalého bydliště žáků. 

Sociální činnost: 

Dům s pečovatelskou službou Bojkovice; 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod, Okružní; 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice, Bělinka; 
Dětský domov Bojkovice, Štefánikova; 
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zařízení Oblastní charity Uherský Brod; 
zařízení Oblastní charity Slavičín; 
Domov pro seniory Nezdenice; 

Souvislá praxe je smluvně zajišťována převážně v místě trvalého bydliště žáků. 

 

Spolupráce se školami a školskými zařízením v Bojkovicích 

Žáci školy obvykle 2 - 3x ročně připravuje program pro mateřské školy a základní školy 

(Mikulášský program,  Drakiáda, Den dětí, Sportovní olympiádu aj.). 

Spolupráce se Základní uměleckou školou Bojkovice– někteří žáci navštěvuji ZUŠ a jsou 

zapojeni do jejích aktivit (koncerty), žáci a učitelé ZUŠ vystupují také na akcích pořádaných 

školou.  

Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže pořádáme dobročinnou sbírku Světluška. Žáci školy 

 

Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně 

pedagogickými centry aj. 

Při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s PPP a SPC podle 

jeho konkrétních vzdělávacích potřeb a podle bydliště žáka. Jde o vyjádření odborníku pro 

účely přijímacího řízení, pro správné zohlednění vzdělávacích potřeb žáka při výuce, příp. 

pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu a o vyjádření pro konání maturitní zkoušky. 

V rámci prevence sociálně patologických jevů a při řešení výchovných problémů 

spolupracujeme se Střediskem výchovné péče Help v Uherském Hradišti. 

 

Spolupráce s městem Bojkovice 

Žáci se aktivně účastní a zapojují do kulturních akcí pořádaných městem Bojkovice. Jedná 

se zejména o následující aktivity: Vánoční a velikonočním předváděn řemesel a doprovodný 

kulturní program; Adventní rozsvěcení vánočního stromu; prezentace školy v periodiku 

„Naše Bojkovsko“; zapojení školy do Místní akční skupiny Bojkovsko apod. 

 

Spolupráce s rodiči 

Třídní schůzky rodičů se konají 2x ročně, a sice  v 1. a 3. čtvrtletí.  Rodiče a zákonní 

zástupci žáků mohou školu navštívit kdykoliv po dohodě s vedením školy nebo třídní 

učitelkou. Pokud to vyžaduje konkrétní situace, jsou zváni individuálně k projednání 

záležitostí jejich dítěte. Informace o prospěchu a docházce mají zákonní zástupci žáků 

k dispozici prostřednictvím elektronického školního systému Bakalář. O činnosti školy jsou 

rodiče informováni také prostřednictvím webových a facebookových  stránek školy. 

Rodiče jsou také zváni k návštěvě ve dnech otevřených dveří (3-4x ročně) a na další akce 

pořádané školou (slavnostní zahájení a ukončení školního roku, školní festival DOMIDOM 

aj.). 
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16. Investice zřizovatele školy 
 

16.1 Provozní dotace zřizovatele 

Zřizovatelem školy je Česká kongregace sester dominikánek.  Zřizovatel podpořil v r. 2017 

provozní rozpočet školy částkou 1.603.000,- Kč. Uvedená dotace zřizovatele zahrnuje 

350.000,- Kč, které byly třeba na dorovnání deficitu mzdových prostředků tak, aby mohlo 

dojít od ledna 2017 k zvýšení mezd pedagogů na úroveň srovnatelnou s pedagogy veřejných 

středních škol.  

 

16.2  Vybudování nové kmenové učebny, nové jazykové učebny a rekonstrukce 
sociálního zázemí školy 

V průběhu letních prázdnin 2018 byly ve škole zrealizovány větší stavební opravy 

a rekonstrukce.  V přízemí budovy byla vybudována zcela nová kmenová třída a vybavena 

novými lavicemi a tabulí. Celkovou rekonstrukcí prošlo sociálního zařízení. Vybudovali jsme 

nová dívčí a chlapecká WC, bezbariérové WC a zázemí pro úklid.  Investici ve výši téměř 

2 mil Kč financoval zřizovatel školy, kterým je Česká kongregace sester dominikánek.  

Díky finančním prostředkům MAS Bojkovsko a IROP mohl zřizovatel zrekonstruovat 

nevyužívané prostory školy /bývalé kuchyně/ a vybudovat zcela novou učebnu jazyků. Grant 

ve výši 1,4 mil Kč pokryl náklady  jak na stavební práce tak na moderní nové vybavení 

jazykové učebny. 

 

16.3 Nová PC učebna a konektivita školy 

Ve spolupráci s firmou T-Mobile, která si naši školu vybrala v rámci podpory vzdělávání žáků 

středních odborných škol, jsme měli možnost v srpnu 2018 zcela nově vybavit učebnu PC. 

Investice ve výši 800 tis. Kč zahrnuje pořízení nových PC Dell; server a další IT zařízení pro 

zlepšení konektivity školy. 

 

 

 

Zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017 / 2018 zpracovala:  

 

 

 

Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka školy 

 

Bojkovice 8. října 2018 
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Příloha č. 1   Hospodaření r. 2017 
 

 Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost Celkem  

Výnosy 
škola domov mládeže školní jídelna granty 

pronájmy 
kopírování 

bufet  
ubytování 

Stát Zřizovatel Ostatní Celkem 

stát zřizovatel jiné stát jiné stát zřizovatel jiné Erasmus+ Šablony jiné zřizovatel 
Dotace a 
příspěvky 3 796 000    1 444 868      1 199 000      16 000    128 157      1 197 701        30 708        5 011 000    1 603 733    1 197 701    7 812 434    
Tržba z 
prodeje                           53 887    0    0    53 887    53 887    

Ubytování letní                           89 520    0    0    89 520    89 520    
Příspěvy z 
grantů                   26 164    149 127          0    0    175 291    175 291    

Ubytování od 
studentů         254 450                      0    0    254 450    254 450    
Stravné 
studenti               184 420                0    0    184 420    184 420    

Pronájmy                         49 200      0    0    49 200    49 200    

úroky v bance     70                          0    0    70    70    

Dary     68 490                          0    0    68 490    68 490    
Zůčtování 
fondů     13 183                          0    0    13 183    13 183    

Ostatní příjmy     121 298                  14 059          0    0    135 357    135 357    

CELKEM 
3 796 000 

    
1 444 868 

    
203 040 

    
1 199 000 

    
254 450 

    16 000    
128 157 

    
184 420 

    
1 197 701 

    
26 164 

    
163 186 

    
30 708 

    
49 200 

    
143 407 

    
5 011 000 

    
1 603 733 

    
2 221 568 

    
8 836 301 
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Hlavní činnost 

Doplňková 
činnost Celkem 

 

Náklady 
škola domov mládeže školní jídelna granty pronájmy 

 

kopírová
ní bufet  

ubytován
í 

Stát Zřizovatel Ostatní Celkem 

stát zřizovatel jiné stát jiné stát zřizovatel jiné Erasmus+ Šablony jiné zřizovatel 

Kancel.potřeby   8 555        2 695                    148    0    8 555    2 843    11 398    

Učebnice   7 689                    13 392          0    7 689    13 392    21 081    

Časopisy   6 955                    1 196          0    6 955    1 196    8 151    

Čistící prostřed.    8 003    96      18 381                    2 151    0    8 003    20 628    28 630    

Učeb. pomůcky   815                    34 534          0    815    34 534    35 349    

Potraviny      25 066            173 675              24 893    0    0    223 634    223 634    

Materiál    29 673    16 180      71 749        1 843        1 750        756    0    29 673    92 278    121 950    

Propag.materiál   2 875                    20 142          0    2 875    20 142    23 017    

DHIM   0    81 048    41 550    17 777              28 417    30 708      30 393    41 550    30 708    157 635    229 893    

Odměny žákům   8 638    31    0                        0    8 638    31    8 669    

Voda    31 577      25 157    32 818                  1 827      25 157    31 577    34 645    91 379    

Elektřina    77 738      31 549                    1 890    4 517    31 549    77 738    6 407    115 694    

Plyn    202 980      167 885                    9 416    16 326    167 885    202 980    25 742    396 607    

Opravy   18 830      1 736    52 745                    1 210    1 736    18 830    53 955    74 520    

Cestovné    7 286                14 311    5 664    710          0    7 286    20 685    27 971    

Telefon   2 902        1 674                      0    2 902    1 674    4 576    

Poštovné   8 671        92                      0    8 671    92    8 763    

Platby obědy ž.   68 090                            0    68 090    0    68 090    

Pojistné     27 746      2 497        479                  2 497    28 225    0    30 722    

Školení    27 649        2 554            1 500    2 900          0    27 649    6 954    34 603    

ostatní služby    82 381    77 793    14 448    31 198          1 173 242      49 958        4 965    14 448    82 381    1 337 155    1 433 985    

Kopírné   21 070    2 826              6 297    3 000    391        14 413    0    21 070    26 927    47 997    

Propagace   5 973        750          3 851      9 796        1 710    0    5 973    16 107    22 080    

Revize   33 205      16 159                        16 159    33 205    0    49 364    

Prádelna         15 859                    7 012    0    0    22 871    22 871    

Sport.hala   20 000        3 260                      0    20 000    3 260    23 260    

Mzdy 2 871 357    527 534      691 836      11 940    93 017    8 902      16 000          17 580    3 575 133    620 551    42 482    4 238 166    

Zákonné pojišt. 924 643    179 368      206 184      4 060    34 661                  1 134 887    214 029    0    1 348 916    
zák. soc. 
náklady   1 250        700                      0    1 250    700    1 950    

Poplatky banka   7 293        2 200                      0    7 293    2 200    9 493    

Autorské popl.                           1 374    0    0    1 374    1 374    

Jiné náklady   20 122                            0    20 122    0    20 122    

CELKEM 3 796 000    1 444 868    203 040    1 199 000    254 450    16 000    128 157    184 420    1 197 701    26 164    163 186    30 708    13 133    127 448    5 011 000    1 603 733    2 169 542    8 784 275    
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Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost Celkem  

škola domov mládeže školní jídelna granty pronájmy 
 

kopírová
ní bufet  

ubytován
í 

Stát Zřizovatel Ostatní Celkem 
stát zřizovatel jiné stát jiné stát zřizovatel jiné Erasmus+ Šablony 

jiné zřizovatel 
 
VÝNOSY 
CELKEM 3 796 000    1 444 868    203 040    1 199 000    254 450    16 000    128 157    184 420    1 197 701    26 164    163 186    30 708    49 200    143 407    5 011 000    1 603 733    2 221 568    8 836 301    
 
NÁKLADY 
CELKEM 3 796 000    1 444 868    203 040    1 199 000    254 450    16 000    128 157    184 420    1 197 701    26 164    163 186    30 708    13 133    127 448    5 011 000    1 603 733    2 169 542    8 784 275    
 
ZISK 
 (ZTRÁTA -) 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    36 067    15 959    0    0    52 026    52 026    
  
 
                                     
                                      

2017 

škola DM ŠJ Erasmus+ GRANTY PRONÁJMY Kopírování, 

bufet, jarmark ubytování CELKEM ZISK 

Stát 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zřizovatel 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní 0 0 0 0 0 36 067 15 959 52 026 
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Příloha č. 2   Fotografie 2017/2018 
Projektový den na téma „Z pohádky do pohádky“ 
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Mikuláš pro děti  

z Mateřské školy Bojkovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář „Pedagogika Franze Ketta“ 
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Zahraniční exkurze do Nizozemí „Po stopách J.A. Komenského“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+  Vídeň 
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Adaptační kurz 1. ročníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příměstský tábor „Plavba Jitřního poutníka“ 
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Katolické biblické dílo – Biblické postavičky 
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Festival DOMIDOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


