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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:
IZO:
REDIZO:

00 83 88 11
000 838 811
600 0154 91

Škola sdružuje:

Zřizovatel:

Střední škola
Domov mládeže
Školní jídelna – výdejna
Středisko volného času (od 1.9.2018)
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:

Regina Urubková

zástupce jmenovaný zřizovatelem školy:

Mgr. Petr Viceník

Rada školské právnické osoby:
Mgr. Marie Neradová
Mgr. et Mgr. Hana Kubíková
Ing. Ludmila Chládková
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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, 1.9.2018).
 Obor 75-41M/01 Sociální činnost – čtyřletý obor s maturitou, vzdělávání realizováno
podle ŠVP Sociální činnost (zpracováno 1. 9. 2013, 1. 9. 2017, 1.9.2018).
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 je 39 ubytovaných. Nejvyšší
povelený počet stravovaných ve školní jídelně-výdejně je 50 žáků.
Počty žáků podle tříd a oborů vzdělání
Ročník

1. pololetí 2018/2019

1. pololetí 2019/2020

(ke 30.9.2018)

(ke 30.9.2019)

Předškolní a
mimoškolní
pedagogika

Sociální činnost

Předškolní a
mimoškolní
pedagogika

Sociální činnost

1.

21

4

28

0

2.

22

4

18

6

3.

15

4

24

3

4.

18

3

14

4

76

15

84

13

Celkem

91

97
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3. Přehled pracovníků školy (dle stavu k 30. 9. 2018)
Úvazek

Pedagogičtí pracovníci

Kvalifikovaně

celkem
Pedagogičtí pracovníci celkem
pro všeobecně vzdělávací předměty

11,1

11,1

100%

0

5,1

5,1

100%

0

6

6

100%

0

0,0

0,0

100%

0

pro odborné předměty
pro praktické vyučování

Bez
aprobace

Fyzické osoby: vyučující 17, z toho ženy 13
THP pracovníci 2, z toho ženy 2

4. Údaje o přijímacím řízení pro šk. rok 2019 / 2020
Od září 2019 jsou přijímáni žáci pouze pro obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní
pedagogika.
1. kolo přijímacího řízení
1. kolo přijímacího řízení proběhlo v následujících termínech:
12.4. 2019 Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (CERMAT)
15.4. 2019 Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (CERMAT)
16.4. 2019 školní přijímací zkouška pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
z řečových, hudebních a výtvarných předpokladů ke studiu
17.4. 2019 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 39 přihlášek, z toho 23 na 1. místě pro
obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Podmínky pro přijetí ke studiu z nich splnilo 35 uchazečů pro obor Předškolní a mimoškolní
pedagogika.
Zápisový lístek do 1. ročníku školního roku 2019 / 2020 odevzdalo 28 uchazečů pro
obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, z toho 8 uchazečů bylo přijato po odvolání na
základě autoremedury;
1. září 2019 do 1. ročníku nastoupilo celkem 28 žáků.
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Přijatí do 1.r. – od 1.9.2019 podle bydliště:
Okres

Počet žáků

Břeclav

1

Frýdek-Místek

1

Hodonín

3

Kroměříž

2

Šumperk

1

Třebíč

1

Uherské Hradiště

14

Vsetín

1

Vyškov

3

Zlín

3

Celkem

28
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Hodnocení za 1. pololetí šk.r. 2018 / 2019
Třída

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Nehodnoceno

1.

4

19

2

0

2.

2

21

3

0

3.

2

12

4

0

4.

6

13

1

1

Celkem

14

65

10

1

Hodnocení za 2. pololetí šk.r. 2018 / 2019
Třída

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Nehodnoceno

1.

6

18

1

0

2.

2

23

1

0

3.

4

12

2

0

4.

5

14

1

0

Celkem

17

67

5

0

Z klasifikačních důvodů:
 2 žáci opakují 3. ročník
 3 žáci opustili školu (1 žák přestoupil v září 2018 na jinou školu; 1 žák z 3. ročníku
přestoupil na jinou školu; 1 žák nepostoupil z 2. do 3. ročníku a ze školy odešel).
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6. Průběh a výsledky maturitních zkoušek studijních oborů
Termíny:
2. - 9. 5. 2019

Společná část maturitní zkoušky

16. 5. 2019

Praktická zkouška formou obhajoby maturitní seminární práce

21.5 – 23. 5. 2019

Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části

5.9. 2019

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. Hana Machalíková; zaměstnavatel: SPŠ a OA Uherský Brod

jmenoval: Krajský úřad Zlínského kraje dne 24.1.2019, č.j. KUSP87661/2018
Místopředsedkyně:

PaedDr. Ladislava Kolouchová

Třídní učitelka:

Mgr. Martina Vaňková

zkoušející/hodnotitel

přísedící/hodnotitel

Český jazyk a literatura:
Mgr. Kristýna Kavková

Mgr. Ivana Fojtíková

Anglický jazyk:
Mgr. Jitka Kučerová

Mgr. Jarmila Prášková

Mgr. Jarmila Prášková

Mgr. Jitka Kučerová; Mgr. Hana Hoffnerová

Pedagogika a psychologie (PMP) (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)
Mgr. Silvie Krahulcová

PaedDr. Ladislava Kolouchová

PaedDr. Ladislava Kolouchová

Mgr. Silvie Krahulcová / Mgr. Hana Hoffnerová

Metodiky VV, HV, LDV, TV (PMP)
MgA. Mgr. Klára Suchá (Vvm)

Mgr. Jaroslav Bajer

Mgr. Jitka Kučerová (Hvm)

Mgr. Jarmila Švehlíková

Mgr. Jaroslav Bajer (Tvm)

MgA. Klára Suchá

Mgr. Roman Švehlík (Ldv)

Mgr. Kristýna Kavková

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 / PaedDr. Ladislava Kolouchová
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Praktická maturitní zkouška:
Mgr. Jitka Kučerová
Mgr. Kateřina Juračková
Mgr. Roman Švehlík
Mgr. Kristýna Kavková
Mgr. Jaroslav Bajer
Mgr. S.Krahulcová / Mgr. J. Kučerová / Mgr. J. Švehlíková
MgA. Klára Suchá
Mgr. Roman Švehlík
Mgr. Hana Hoffnerová
Mgr. Silvie Krahulcová

Výsledky maturitních zkoušek v termínech Jaro a Podzim 2018
Ve 4. ročníku bylo 20 žáků. 2 žákyně nebyly připuštěny k maturitní zkoušce z důvodu
neukončení 4. ročníku. (1 žákyně neukončila 4. ročník ze zdravotních důvodů a 1 žákyně
z prospěchových důvodů.)
V jarním zkušebním termínu maturovalo 18 žáků: 15 žáků oboru Předškolní a mimoškolní
pedagogika; 3 žáci oboru Sociální činnost.
V podzimním zkušebním období 2019
maturovala 1 žákyně.
Jarní + podzim 2019

maturovalo

uspělo

%

písemná práce

19

19

100%

didaktický test

19

18

95%

ústní zkoušení

19

18

95%

písemná práce

16

16

100%

didaktický test

16

15

93%

ústní zkoušení

16

16

100%

Matematika

3

2

66%

Metodiky HVM, LDV, VVM, TVM

16

15

93%

Pedagogika a Psychologie

16

16

100%

Sociální péče

3

3

100%

Speciální pedagogika a Psychologie

3

3

100%

Praktická MZ

19

18

95%

Český jazyk

Anglický jazyk

Z 19 maturantů (jaro+podzim 2019) ukončilo vzdělání složením maturitní zkoušky 15 žáků
(13 PMP a 2 SČ). 4 žákům zbývá ještě 2. opravný termín:
1 žákyně (matem.); 1 žákyně (DT AJ); 1 žákyně (UZ ČJ, PMZ, Metodiky); 1 žákyně (DT ČJ)
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Zpráva metodika prevence: Mgr. Hana Hoffnerová
S cílem zamezit rozvoji problémových jevů jsme se i v tomto školním roce snažili přichystat
pro žáky naší školy množství různých aktivit na podporu zdravého společného soužití.
S vědomím existence řady náročných situací, které dnešním mladým lidem komplikovaná
doba přináší, se vyvíjel náš plán, jehož ústředním tématem bylo pozitivní školní a třídní
klima.
Školní rok jsme zahájili jako už poněkolikáté pěším putováním ke dni církevního školství.
Vydali jsme se tentokrát ze Starého Města u Uherského Hradiště na Velehrad. Putovalo se
zvesela a příjemně. Na cestu se vydala většina žáků i zaměstnanců školy. Součástí
každoroční pouti je také mše svatá s prosbou a modlitbou za nadcházející školní rok.
Zajímavý, veselý a na míru šitý pobyt čekal i naše prvňáky, kteří se za doprovodu dvou
učitelů vydali do „DIS Fryšták“, s cílem poznat se navzájem a najít společnou notu. Třídenní
pobyt s názvem „Orientační dny“, byl veden zkušenými lektory, kteří po úvodní diagnostice
kolektivu vybírali různé vhodné aktivity směřující k posílení dobrých a otevřených vztahů
mezi žáky. Důraz byl kladen především na vzájemný respekt, spolupráci a toleranci.
Třetí ročník strávil týden sportovních aktivit ve Starých Hutích. Záměrem pobytu bylo kromě
rozvoje pohybových schopností žáků, poznávání přírody, také stmelení kolektivu, pobyt na
čerstvém vzduchu a příležitost k vytváření nových přátelských vazeb prostřednictvím
společných zážitků.
Na jaro se druhé a první ročníky vypravily za poznáním do Benátek a do Říma. Pětidenní
pobyt na cestách byl kromě poznávání také bohatý na různé nečekané situace a komické
zvraty. Obě města nás však přivítaly duhovým počasím a viděli jsme řadu krásných památek
a míst. Studenti unavení dlouhou jízdou statečně zvládli celodenní program a odvezli si
domů spoustu vzpomínek.
V průběhu celého školního roku probíhaly přednášky na specifická témata.
Jednalo se například o pokračování série lekcí o učebních stylech, které nám zprostředkoval
pan Mgr. Oldřich Kratochvíl (okresní metodik prevence).
Dále se žáci zúčastnili interaktivní besedy na téma Mentální Anorexie. Lektor z brněnského
centra Anabell zde detailně vysvětlil především psychologické příčiny onemocnění, ale taky
prognózu a léčbu u poruch příjmu potravy. Žáci se o téma živě zajímali.
Pan Martin Hornych přijel až z Prahy a povídal na neveselé téma – jaké to je být HIV
pozitivní, co vše sebou tato nemoc nese, jak po stránce tělesné, tak duševní či sociální.
Zmínil v neposlední řadě také statistické údaje o hrozivě vysokých číslech nakažených
především v rozvojových zemích a rovněž o nezanedbatelném množství pozitivních lidí
v České Republice.
V prvním pololetí navštívili naši školu pracovníci sdružení PAHOP, které se věnuje paliativní
a hospicové péči. Žáci oboru sociální péče se tak mohli dozvědět více o problematice
umírání a domácí péče o umírající. Beseda byla proto pro mnohé silným zážitkem.
V uplynulém školním roce se naše snahy o dobré školní klima promítaly také do
následujících aktivit.
Nově bylo při škole založeno středisko volného času s širokou nabídkou zájmových kroužků,
které našim žákům umožňují smysluplně a aktivně trávit odpolední čas. Středisko nabídlo
program například v následujících oborech: doučování maturitních předmětů (Angličtina,
Český Jazyk, Matematika), hra na kytaru, šití, zdravotní tělesná výchova, Korejský jazyk,
Misie, vaření, znakový jazyk, ruční práce.
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Mše svatá, která je sloužena jednou týdně v klášterní kapli přináší možnost duchovního
rozvoje ve společenství věřících. Někteří žáci se mohou v případě zájmu zapojit do
liturgických služeb nebo doprovázet mši zpěvem se školním sborem „Schola“.
Příležitost ke studiu Bible měli studenti také v kroužku Biblického studia. 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.
Projekt Erasmus v rámci kterého žáci cestují do ciziny na praktické stáže v letošním roce
bohužel neproběhl, ale byl schválen na rok budoucí, pro žáky třetího čtvrtého ročníku.
Zkušenost s prací v cizině je formující co se rozvoje sebevědomí a samostatnosti týče. Žáci
mají o účast na stáži zájem.
Žáci se dále zapojili do spousty akcí pořádaných jinými zařízeními v okolí naší školy (školky,
DDM, Město, Domov pro Seniory Bojkovice, dětský domov) Účast na životě života města a
pobyt mezi lidmi je zdrojem radosti ze seberealizace, práce pro druhé a smysluplné činnosti.
Z akcí, kterých se žáci účastnili, můžeme jmenovat například Světlušku, Mikulášskou nadílku
pro ZŠ, MŠ, Olympiádu pro děti z MŠ, Vánoční tvoření v Muzeu Bojkovice, Vánoční jarmark
při ZŠ, Drakiádu pro MŠ, Program pro seniory v DPS, Dny otevřených dveří na naší škole,
Burzy škol v okolních městech, Vědomostní soutěže, recitační soutěže atp.
V rámci pravidelných průběžných a souvislých praxí, získali žáci druhého až čtvrtého ročníku
spoustu nových odborných znalostí a zkušeností. Přínosná je praxe nejen tím, že umožní
vyzkoušet si použít teoretické znalosti ale také tím, že podporuje vědomí zodpovědnosti a
návyk plnění pracovních povinností.
Stmelujícím prvkem v programu školy je festival Domidom, který již tradičně završil úsilí nás
všech – žáků, učitelů i všech pracovníků školy. Sváteční nálada přilákala mnoho hostů z řad
rodičů i veřejnosti. Program byl tvořen pásmem vystoupení v režii každého ročníku,
uměleckými vystoupeními jednotlivců i církevního sboru. Dále se na něm nemalou měrou
podíleli různí hosté (divadelní kroužek ZUŠ, hudební skupiny ZUŠ, taneční sdružení „Břišní
tanečnice“, folklorní soubor „Světlovánek“, hudební skupina Prorokec) Nejmenší i trochu
větší děti měly možnost zapojit se do workshopů, kde si za dohledu studentů pohrály
v dílničkách a pohybových, či herních koutcích. Nechybělo pestré občerstvení.
Další 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 ( viz. středisko volného času). Poskytují prostor pro
rozhovory, řešení konfliktních situací atp. 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 a 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 udělení m důtky třídního učitele, či ředitele 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 a pravidelných okresních setkání metodiků. Dále se vzdělává v samostudiu.
V následujícím školním roce chystáme například přednášky na téma Domácí násilí,
Kybešikana a nebezpečí internetu, První pomoc, Relaxace a psychohygiena. Dále bude
preventivní činnost zajišťována také vedením třídnických hodin ve všech třídách.
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8. Výchovné poradenství 2018/2019
zpráva výchovného poradce: PaedDr. Ladislava Kolouchová
Během školního roku 2018/2019 bylo postupováno v souladu s Plánem práce výchovného
poradce a podle požadavků kolegů učitelů a potřeb žáků. Zhodnocením na konci školního
roku jednak rekapituluji dosažené výsledky a kontroluji naplňování tohoto plánu. Snažím se
tak zkvalitnit svoji činnost, která během celého školního roku zasahovala do níže uvedených
oblastí.
Konzultační hodiny výchovný poradce využívali žáci a učitelé ve stanovených hodinách
v pondělí 8.00 – 8.45, ve čtvrtek 8.00 – 10.00, ale i mimo ně dle potřeby. Konzultační
místnost výchovného poradce je umístěna vpravo u hlavního vchodu do školy. Informační
nástěnka k výchovnému poradenství a k metodiku prevence je společná u vchodu do
sborovny. V těchto prostorách je umístěna i nástěnka s materiály volby studia.
Zhodnocení plnění plánu:






Po odevzdání zápisového lístku nových žáků telefonické informování nových žáků
a zákonných zástupců nových nezletilých žáků o standardních službách poskytovaných
výchovným poradcem.
Na třídních schůzkách žáků 1., 2., 3. a 4. ročníku dne 14.11.2018 znovu podání
informací zletilým žákům nebo zákonným zástupcům nezletilých žáků o poskytování
standardních službách poskytovaných výchovným poradcem. V tento stejný den schůzka
s rodiči 4. ročníku – volby studia (tuto možnost využily 3 rodiče osobně, ostatní rodiče
telefonicky.
Během celého školního roku postupná kompletace materiálů o žácích se SVP
a informace a konzultace s pedagogy o žácích se SVP. Vypracování IVP žáků
a průběžná konzultace s učiteli žáky.



Koordinace informační činnosti třídních učitelů a poskytování jim a ostatním učitelům
metodické pomoci při práci se žáky, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou
intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc, žákům nadaným a talentovaným, žákům
s diagnostikovanými poruchami.



Sledování vývoje žáků a vytváření podmínek pro jejich zdravý vývoj v procesu výchovy a
vzdělávání ve škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti, popřípadě při
překonávání rušivých vlivů, které do tohoto procesu zasahují.



Během celého školního roku dle potřeby spolupráce a komunikace s Pedagogicko
psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, v Uherském Brodě, ve Zlíně a ve
Slavičíně.a Speciálně pedagogickým centrem v Kroměříži.
V září 2018 zkompletována evidence maturantů se SVP, odeslání pro posudek do PPP
nebo SPC.
Během celého školního roku společně s metodikem prevence Mgr. Hankou Hoffnerovou
konzultujeme a vybíráme vhodné odborníky a přednášky k prevenci sociálně
patologických jevů.
Během celého školního roku s výchovnou poradkyní konzultovaly výchovné a studijní
problémy, problémy ve vztazích. Dále mohly využívat schránku důvěry na chodbě, nebo
email na výchovnou poradkyni. Schránku důvěry žáci nevyužívaly, raději výchovnou
poradkyni navštěvovaly osobně, email na výchovnou poradkyni využívala jedna žákyně.








Společně s třídními učiteli a ředitelkou školy řešení problému vysoké absence, volbě
výchovných a komunikačních metod a postupů při pohovorech se žáky a jejich
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zákonnými zástupci a v přípravě jednání výchovných komisí podle Metodického pokynu
č. j. 10 194/2002 - 14 a Zákona č. 561/2004 Sb.







Velmi kladně hodnotím společnou komunikaci žáků ohledně náborů nových žáků od září
2017 do ledna 2018 úspěšně prezentovali naši školu na svých minulých základních
školách.
Od prosince do února společně s žáky realizování Dnů otevřených dveří a tzv. přijímaček
nanečisto.
Během prosince 2018 až března 2019 podávány informace pro žáky pokračující v dalším
studiu. Výchovná poradkyně poskytovala poradenskou činnost pro žáky při volbě dalšího
studia. Evidovala nabídku studia na vyšších školách a další informace významné pro
volbu dalšího studia. Poskytovala pomoc vycházejícím žákům při vyplnění přihlášek na
vysoké školy a na vyšší odborné školy, při volbě přípravných kurzů k přijímacím
zkouškám. Společně s ředitelkou školy poskytovaly radu, jak postupovat při odvolacím
řízení v případě nepřijetí na VŠ, kde hledat informace nezbytné pro správné rozhodnutí o
dalším studiu, jak pracovat s webovými stránkami, které jsou pro toto rozhodnutí důležité.
Na třídních schůzkách žáků 1., 2., 3. a 4. ročníku dne 17.04.2019 se uskutečnila
konzultace výchovného poradce se zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků
o poskytování standartních službách poskytovaných výchovným poradcem. Po skončení
třídních schůzek individuální konzultace výchovného poradce se zákonnými zástupci
žáků s SVP. Individuální konzultace využili 4 zákonní zástupci žáků s SVP.

Na závěr bych chtěla poděkovat paní ředitelce, všem učitelům, rodičům žáků a žákům
samotným za vzájemnou podporu a spolupráci při řešení problémů. V květnu 2019 jsem
úspěšně ukončila studium výchovného poradenství v Olomouci, kde jsem nasbírala
vědomosti a vzájemně se podělila o získané zkušenosti ze své práce výchovného poradce.
Od září 2018 navštěvuji studium kariérového poradenství ve Zlíně, realizováno a
podporováno Krajským úřadem Zlínského kraje, kde nacházím otázky k problematice
kariérového poradenství.

Stránka 15 z 29

9. 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 (2-leté studium ukončeno v 6/2019)
Vzdělávání školních kariérových poradců (1/2019 – 6/2020)

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – řádné studium, kurzy, semináře
Vedení školy:
 BOZP pro vedení škol
 Konzultační seminář pro management škol
 Konference církevních škol a školských zařízení
 Konference asociace středních pedagogických škol
Výchovný poradce:
 Krajská pedagogicko psycholog.poradna - pracovní workshop
Metodik prevence:
 Krajská pedagogicko psycholog.poradna - pracovní workshop
DVPP pedagogové
 Aktivizační metody a formy - od skupinové práce ke kooperativnímu učení
 Alternativní formy práce s třídou
 Anglická gramatika v souvislostech
 Angličtina kreativně - od začátečníků až po velmi pokročilé
 Facebook pro školy
 Fotografie v praxi výtvarného pedagoga
 GeoGebra jako nástroj rozvoje matematické gramotnosti na SŠ
 Hudební dílna - Jenčkovi
 Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka
 Internet ve výuce angličtiny
 Jak komunikovat s rodiči
 Jak komunikovat s rodiči
 Jak se bránit manipulaci
 Jak učit matematiku na SŠ
 Marocký štuk a mozaika
 Netradiční hodina českého jazyka a literatury
 Rozvoj čtenářské gramotnosti na střední škole
 Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka
 Rozvoj učitele dramatickou improvizací
 Teaching Grammar with Pop Songs
 Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí
 Vzájemný vliv AJ a NJ aneb proč žáci chybují ? Hravé aktivity do výuky angličtiny
 Vzdělávání školních kariérových poradců
 Zpívat, tančit bez hranice, 100 let naší republice
 Zvládání žáků s výchovnými problémy I. a II.
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10. Údaje o aktivitách školy a její prezentaci na veřejnosti.
Září 2018
Zahájení školního roku – mše svatá v kostele svatého Vavřince; Hlavním celebrantem
byl P. Jan Rajlich OP, hrála a zpívala schola Prorokec;
"Světluška" – 12.9.2018 - 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.
Den církevního školství: 13. 9. 2018 – celoškolní pěší pouť ke Dni církevního školství
na Velehrad - Modrá;
Turistický kurz - 3. r. – 10.9. - 14.9. 2018; Staré Hutě
Sportovní den pro děti z Mateřské školy Bojkovice a ZŠ Bojkovice – 25. 9. 2018
Medializace: zpravodajský článek v časopise Bojkovsko; propagace školy na
Facebooku;
aktualizace
informací
o
škole
na
portálech:
www.zkola.cz
www.stredniskoly.cz aj.

Říjen 2018
Drakiáda pro děti z MŠ Bojkovice - 9.10. 2018
Adaptační kurz pro 1.r. DIS Fryšták; 8. 10. – 10.10 2018
soutěž PišQorky – účast pětičlenného týmu v oblastním kole.

Listopad 2018
Exkurze do Zlína – Muzejní edukace (3.r. a 4.r.)
Evropský týden odborných dovedností – 21.11.2018; program pro žáky 9.tříd ze
základních škol „Jeden den středoškolákem“.
Pozvání přijali žáci ze ZŠ TGM Bojkovice. 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.
Adventní jarmark – 28.11.2018; prodej výrobků žáků
Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí – zpěv sboru Prorokec – 29.11.2018
Mikulášské předvádění řemesel /Městský úřad Bojkovice/ - prodej rukodělných
výrobků žáků;
Mikulášská besídka ZŠ Bojkovice – 30.11.2018
Medializace:
Facebooku;

zpravodajský článek

v časopise
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Bojkovsko;

propagace

školy na

Prosinec 2018
Maturitní večírek 4.r.
Mikulášská nadílka – program a představení pro děti z MŠ Bojkovice, MŠ Záhorovice a
1. stupně ZŠ TGM Bojkovice a ZŠ Bojkovice – Štefánkova 972;
3x Dny otevřených dveří včetně přijímaček nanečisto z hudebních, řečových a
výtvarných předpokladů ke studiu;
Projektový den na téma „100 let“
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 2019
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:
Facebooku;

zpravodajský článek

v časopise

Bojkovsko;

propagace

školy na

Únor 2019
2x Den otevřených dveří a přijímací zkoušky „nanečisto“;
Hudební festival SpgŠ Kroměříž – účast žáků v soutěži;

Březen 2019
Odborný seminář do metodiky hudební výchovy Prof. Evy Jenčkové - 29.3.2019;
pro 3. a 4.r.;
Přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol – účast žáků v soutěži;
Medializace:
Facebooku;

zpravodajský článek

v časopise

Bojkovsko;

propagace

školy na

Duben 2019
Velikonoční předvádění řemesel /Muzeum Bojkovice/; prodej rukodělných výrobků
žáků; prezentace kroužku paličkování
Zahraniční exkurze do Itálie – 8.4. - 12.4.2019; 1. a 2. ročník
Přijímací zkoušky – celkem 4 dny (2 termíny státní části ČJ+M a 2 termíny školních
přijímacích zkoušek);
Písemná maturitní zkouška z ČJ
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Květen 2019
Maturitní zkoušky
Souvislé praxe 2.a 3. ročník;
Medializace:
Facebooku;

zpravodajský článek

v časopise

Bojkovsko;

propagace

školy na

Červen 2019
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a mše svatá za absolventy na
poděkování za ukončení studia;
Školní výlety
Domidom – 21.6.2019, 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

Červenec 2019
Příměstský tábor pro děti ve věku 5 – 12 let na téma „Za Jožkou do Egypta“ (90
dětí; 30 vedoucích – žáci, absolventi, pedagogové a nepedagové, přátelé školy);
Medializace:
Facebooku;

zpravodajský článek

v časopise

Bojkovsko;

propagace

školy na

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;

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších
kontrolách
Kontrola České školní inspekce proběhla ve dnech 26.3. – 29.3.2019. Jednalo se o
hloubkovou kontrolu po 6 letech. Inspekční činnost se zaměřila na všechny součásti školy:
střední škola, domov mládeže, školní jídelna a výdejna a středisko volného času. V oblasti
výsledků vzdělávání byla škola vyzvána k přijetí opatření, která by měla vést k vyšší
úspěšnosti žáků u státní části maturitní zkoušky.
Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny se uskutečnila 10.4.2019 Kontrola bez závad.
Kontrola Krajské hygienické stanice, pobočka Uherské Hradiště kontrolovala 3. 10. 2018
Středisko volného času a střední školu. Kontrola bez závad.
Kontrola z Městského úřadu v Bojkovicích - kontrola místního poplatku za lázeňský
a rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity
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12. Základní údaje o hospodaření školy
Detailní zpráva o hospodaření v roce 2018 je uvedena v Příloze č. 1 na str. 24.

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 pedagogů odborných předmětů
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchů – 5ti měsíční cykly
doučování z angličtiny, matematiky a českého jazyka
Koordinátor spolupráce se zaměstnavateli

24 měsíců

13.2 Arcibiskupství olomoucké
Název projektu:

Vybavení domova mládeže

Výše grantu:

45.000,- Kč

Obsah projektu:

Finanční příspěvek na pořízení vybavení nových pokojů domova
mládeže.

13.3 Zlínský kraj
Název projektu:

Ekologie ve školní zahradě

Výše grantu:

90.000,- Kč

Obsah projektu:

Úprava zahrady v areálu školy (prořezávky a kácení stromů;
zpracování pracovních listů stromů a zvířat; aktivity pro děti z MŠ
v rámci praxí našich žáků a environmentální výchovy.
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14. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Ve školním roce 2018/2019 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
10 zájemců o zvýšení profesní kvalifikace.

15. Údaje o spolupráci se sociálními partnery
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 zařízení, 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 Bojkovice 957
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. Centra volného času), převážně v místě trvalého bydliště žáků.
Sociální činnost:
Dům s pečovatelskou službou Bojkovice;
Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod;
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice- Bělinka;
Dětský domov Bojkovice, Oblastní charita Uherský Brod;
Oblastní charita Slavičín;
Domov pro seniory Nezdenice;
Souvislá praxe je smluvně zajišťována převážně v místě trvalého bydliště žáků.
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Spolupráce se školami a školskými zařízeními v Bojkovicích
Žáci školy obvykle 2 - 3x ročně připravují program pro mateřské školy a základní školy
(Mikulášský program, Drakiádu, Den dětí, Sportovní olympiádu, Jarní tvoření, 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.

Spolupráce
s
pedagogicko-psychologickými
pedagogickými centry aj.

poradnami,

speciálně

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 odborníků pro
účely přijímacího řízení, pro správné zohlednění vzdělávacích potřeb žáka při výuce, příp.
pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu a o vyjádření – uzpůsobení podmínek 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 velikonoční předvádění 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
15.1 Provozní dotace zřizovatele
Zřizovatelem školy je Česká kongregace sester dominikánek. Zřizovatel podpořil v r. 2018
provozní rozpočet školy částkou 731 937,- Kč.

15.2 Vybudování nové kmenové učebny
V průběhu letních prázdnin 2019 byla ve škole vybudována nová kmenová třída, a sice
spojením 2 menších učeben. Investici ve výši 600 tis. Kč financoval zřizovatel školy, kterým
je Česká kongregace sester dominikánek.

15.3. Rozšíření kapacity domova mládeže
V průběhu březen – červen 2019 investoval zřizovatel školy do rekonstrukce nebytových
prostor v přízemí domova mládeže. Nákladem 4 mil. Kč byly vybudovány nové pokoje +
sociální zázemí. Kapacita domova mládeže ze zvýšila z 39 na 53 lůžek.

17. Středisko volného času
Od září 2018 je součástí školy Středisko volného času. Pro žáky školy i pro širší veřejnost
byla nabídnuta široká škála volnočasových i vzdělávacích zájmových kroužků. Jednalo se
mimo jiné o kroužky:














Angličtina (doučování) I.; Angličtina (doučování) II.; Angličtina (doučování) III.
Cvičení pro zdraví
Český jazyk (doučování)
Dramatický kroužek I.; Dramatický kroužek II.
Filmová tvorba pro TvNoe
Filmový klub
Keramika
Korejský jazyk
Kytara
Matematika (doučování) I.; Matematika (doučování) II.; Matematika (doučování) III.
Misie
Pěvecký sbor Prorokec
Znakový jazyk

Zprávu o činnosti školy ve školním roce 2018 / 2019 zpracovala:
Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka školy

Bojkovice 8. října 2019
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Příloha č. 1 Hospodaření r. 2018
Hlavní činnost

2018
ŠKOLA

DOMOV MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ JÍDELNA-VÝDEJNA

VÝNOSY
stát

Dotace a příspěvky

zřizovatel

jiné

stát

zřizovatel

jiné

stát

zřizovatel

jiné

Středisko volného
času
stát

Granty

jiné

Šablony

Ostatní

Doplňková
činnost

Celkem
STÁT

ZŘIZOVATEL

JINÉ

7 620 399

6 807 589

731 937

80 873

593 489

0

0

593 489

3 400

0

0

3 400

0

0

0

0

278 700

0

0

278 700

194 904

0

0

194 904

112

112

0

0

112

Dary

69 338

69 338

0

0

69 338

Čerpání fondu

52 026
279
313
400
790

52 026

0

0

52 026

279 313

0

0

279 313

9 091 682

6 807 589

731 937

1 552 156

5 072 470

646 363

0

1 394 679

20 280

85 574

160 170

159 990

80 873

Tržba

593 489

Kurzovné

3 400

Příspěvy z grantů
Poplatky za
ubytování

278
700
194
904

Stravné studenti
úroky v bance

Ostatní příjmy
VÝNOSY CELKEM

5 072 470

646 363

1 394 679

0

278
700

20 280

85 574

194
904

160 170
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0

159 990

84 273

593 489

škola

DM

ŠJ

Středisko volného času

Granty
Celkem

NÁKLADY
stát

kancelářské potřeby

zřizovatel

2 755

stát

2 932

knihy a učebnice

8 142

noviny a časopisy

7 252

čistící prostředky

11 917

učební pomůcky

4 739

potraviny

jiné

l

jiné

0

23 085

0

33 122
35 317

81 316

DHNM

44 357

0

35 822

20 780

44 214

4 536

16 866

3 553

8 142

5 171

7 252

0

7 252

0

39 960

0

12 716

27 244

11 024

0

4 739

6 285

65 814

300 517

0

6 677

293 840

1 369

2 646

30 000

26 927

279 183

69 514

61 495

148 174

22 180

56 200

223 553

87 317

0

136 236

6 039

0

6 039

0

10 644

157 818

105 112

42 062

10 644

59 512

31 715

9 505

100 732

31 715

59 512

9 505

81 136

62 800

126 712

20 391

291 039

207 848

62 800

20 391

2 877

1 672

7 037

11 586

9 914

1 672

0

34 024

19 648

14 376

0

4 356

0

2 769

1 588

10 723

2 626

7 879

218

70 195

0

70 195

0

32 633

8 434

24 170

29

55 769

26 637

24 896

4 236

14 376

119

2 769

1 588

poštovní poplatky

7 879

218

poplatky za obědy

70 195

inzerce

2 932

80 347

telefonní poplatky

ostatní služby

12 021

4 159

194 904

JINÉ

19 489
5 171

799

ZŘIZOVAT
EL

STÁT

42 062

24 765

cestovné

školení

Ostatní

6 039

elektřina

pojistné

Šablony

9 266

6 677

9 931

opravy a udržování

jiné

Doplňková
činnost

6 285

60 126

plyn

stát

3 553

31 551

voda

jiné

zřizov
atel

4 536

materiál

hmotné odměny

stát

zřizovate
l

46

23 867

8 148

24 896

2 626

303

240

1 036

105 560

209 485

0

21 691

53 882

19 529

29
26 637

94 156

3 500

4 537
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3 200
38 117

7 230

511 930

57 382

105 560

348 988

1 500

29 187

56 915

0

0

56 915

škola

DM

ŠJ

Středisko volného času

Granty
Celkem

NÁKLADY
stát

zřizovatel

revize

24 252

praní

1 366

pronájem tělocvičny

jiné

stát

jiné

stát

jiné

stát

Ostatní

9 714
1 390

73 992

743

22 980

3 147

mzdové náklady

3 810 892

42 400

13 600

zák. sociální pojištění

1 253 461

4 364

bankovní poplatky

Šablony

19 306

0

zák. soc. náklady

jiné

Doplňková
činnost

25 155

18 125

pronájem počítačů
služby za kopírování

l

zřizovate
l

49 407

25 155

24 252

0

30 386

0

1 366

29 020

19 515

1 390

18 125

0

73 992

0

0

73 992

1 487

5 399

11 251

45 007

7 629

22 980

14 398

70 800

51 500

4 824 609

4 660 079

99 430

65 100

2 380

1 497 755

1 471 615

23 760

2 380

655 885

15 134

57 030

107 368

193 588

5 146

19 396

19 420

700

1 400

0

700

700

6 279

3 609

9 888

0

6 279

3 609

2 265

0

0

2 265

7 563

0

7 563

0

2 000

0

1 600

400

731 937

1 265
863

0

kurzové ztráty

7 563

příspěvky

1 600

2 265

400

NÁKLADY CELKEM

5 252 583

646 363

400 790

1 238 566

0

278 700

20 280

85 574

194 904

136 170

0

0

159 990

84 273

307 196

VÝNOSY CELKEM

5 072 470

646 363

400 790

1 394 679

0

278 700

20 280

85 574

194 904

160 170

0

0

159 990

84 273

593 489

NÁKLADY CELKEM

5 252 583

646 363

400 790

1 238 566

0

278 700

20 280

85 574

194 904

136 170

0

0

159 990

84 273

307 196

DOPLŃK
OVÁ
ČINNOST

GRANTY

DM

ŠJ

SVČ

EU

ZISK CELKEM

2018
-180 113

156 113

0

24 000

0

0

0

0

Zřizovatel

0

0

0

0

0

0

0

0

Zisk

0

0

0

0

0

286 293

0

Stát

JINÉ

700

popl. za autors.práva

ŠKOLA

ZŘIZOVAT
EL

STÁT

286 293

286 293
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8 805 389

6 807 589
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Příloha č. 2 Fotografie 2018/2019
1.ročník

2. ročník
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3. ročník

4. ročník

Stránka 29 z 29

