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Výroční zpráva Střední odborné školy sociální sv. Zdislavy
za školní rok 2018/2019
Úvod
Školní rok 2018/2019 je 26. rokem vzdělávací činnosti Střední odborné školy sociální svaté
Zdislavy. V tomto školním roce se nám podařilo rozšířit spolupráci s Církevní mateřskou
školou sv. Augustina v odborné přípravě žáků oboru sociální činnost. Za účelem modernizace
a zkvalitnění výuky byla nově vybavena učebna pro výuku předmětů Výchovné a volnočasové
aktivity, Dramatická výchova, Základy pedagogiky a Psychologie.
Knižní fond školní knihovny byl aktualizován a rozšířen o nové odborné publikace a další
literaturu. Pro spolupráci na realizaci odborné praxe se nám podařilo získat nové sociální
partnery.
Marie Šiková, ředitelka školy
Heslo, které nás minulý školní rok 2018/2019 provázelo, bylo: „Ty jsi dobro pro mě“.
Během všech činností - Mše svaté, duchovní obnovy, výlety, adaptační kurzy atd., jsme se
snažili vidět, jak je přítomnost toho druhého pro mě pozitivní, protože mě otevírá vůči světu
a nutí mě vyjít ze sebe a jít vstříc realitě.
Během roku, každou středu, se konaly pravidelné Mše svaté a celoškolní bohoslužby na
začátku a na konci školního roku, o Vánocích a o Dušičkách.
Studenti a učitele měli také možnost duchovního rozhovoru a svátosti smíření.
Jedna studentka začala katechumenát a její křest je plánovaný na Velikonoce příštího roku.
P. Andrea Barbero FSCB, školní kaplan

I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
Přesný název školy, školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení MŠMT k 31. 8. 2019
Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy

1.

Sídlo
Ječná 33/527, 120 00 Praha 2

2.

Kontakty pro dálkový přístup (IČO, IZO, tel, e-mail, web, DS)
IČO: 45 76 85 61, IZO: 045 768 561, telefon: 224 943 108,
email: skolajecna@skolajecna.cz, web: http://www.skolajecna.cz,
datová schránka: badmczx

3.

Zřizovatel, právní forma, členové rady ŠPO
Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, školská právnická osoba,
Členové rady ŠPO: MUDr. Jindřich Sitta, Mgr. Vlasta Wirthová, Mgr. Blanka Vildová

4.

Vedení školy, ředitel, statutární zástupce (kontakty)
ředitelka: Mgr. Marie Šiková, telefon: 224 943 108, e-mail: skolajecna@skolajecna.cz
statutární zástupce: PhDr. Lenka Tuzarová, telefon: 224 943 108, e-mail:
skolajecna@skolajecna.cz

5.

Údaje o školské radě
Školská rada při SOŠS sv. Zdislavy byla ustanovena k datu 30. 11. 2005 s účinností
od 1. 12. 2005.
Poslední volby do školské rady na další tříleté funkční období proběhly 19. 9. 2016.
zástupce zákonných zástupců a zástupce zletilých žáků - paní Lenka Štanclová
zástupce pedagogů - Mgr. Vojtěch Šika
za zřizovatele - Mgr. Hana Benešová
Na svém zasedání 17. 10. 2018 pojednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za
školní rok 2017/18.
Na svém zasedání 18. 6. 2019 projednala rozpočet školy na rok 2019.
Po celý školní rok školská rada spolupracovala účinně s ředitelkou a vedením školy a
zabývala se předloženými podněty.

6.

Charakteristika školy
Střední odborná škola sociální sv. Zdislavy je škola církevní, čtyřletá, odborného
zaměření.
Škola pracuje podle školních vzdělávacích programů Sociální činnost a Veřejnosprávní
činnost.
Posláním školy je kvalitně připravit mladé lidi po stránce odborné i lidské ke svému
povolání – službě všem potřebným s odkazem na křesťanské hodnoty a úctu k člověku.
SOŠS sv. Zdislavy je vstřícné, bezpečné, přátelské a stimulující prostředí pro žáky, rodiče,
pedagogické i nepedagogické pracovníky. Žáky se snažíme dobře odborně připravit na
své budoucí povolání i osobní život.
Škola je aktivní, iniciativní a otevřena novým metodám a přístupům. Učí žáky jak se učit,
jak spolupracovat, komunikovat, vzájemně si naslouchat a přebírat spoluodpovědnost za
své vzdělání.
Od svých pedagogů očekává vysokou odbornost, individuální přístup, vstřícnost a ochotu
pomáhat při řešení problémů žáků.

7.

Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).
Id. zařízení

Typ Název
zařízení

Obec

Ulice

Vyučovací
jazyk

kapacita Platnost
zařízení

045 768 561

C00

Praha 2

Ječná 33

český

270

SŠ

platné

II.
Přehled oborů vzdělávání dle rejstříku
Obory vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku

škola
střední odborná
škola
střední odborná
škola

kód

název oboru

75-41-M/01

Sociální činnost

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost

cílová
kapacita
oboru
125
145

poznámka

-

1. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku
2017/2018:
a. nové obory / programy
žádné
b. zrušené obory / programy
žádné

2. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka
objektu):
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
Ječná 33/527, 120 00 Praha 2, (vlastník objektu: Česká provincie Kongregace Dcer
Božské Lásky)
b. jiná: nejsou

III.
Rámcový popis personálií

Střední odborná škola sociální

2

1

21

11,7

3

0,4

24

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané
celkem

škola

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem
ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně
zaměstnané
interní učitelé
fyzické osoby celkem
interní učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané
externí učitelé
fyzické osoby celkem
externí učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané
pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

1. Pedagogičtí pracovníci
a. počty osob

12,1

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola
Střední odborná škola
sociální

c.

semináře

počet pedagogických
pracovníků
kvalifikovaných
24
nekvalifikovaných
0

celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků
100
0

další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet
hod.
4
2
11
8

zaměření
Bakalářská konference
školení GDPR
Chemie pro život
Řešení problému ve

počet
vzdělávací instituce
účastníků
2
Bakaláři sofware, s.r.o.
26
všichni pedagogové SOŠS
1
VŠChT v Praze
1
Vzdělávací agentura

20

třídě
Sy vyhoření a zátěžové
situace ped. pracovníků
Konference círk. škol a
šk. zařízení
Nové materiály k výuce
NEJ
Literatura 20. století

30

Literatura 20. století

1

10

Zasedání celostátní
předmětové komise
učitelů CJL

1

30

vzdělávací semináře

1

1 den

Poznáváme Moravu
„Nové víno do nových
měchů“
Psychologie osobnosti a
práce s klientem nejen
pro formátory
Vzdělávací
sebezkušenostní
skupina

1

Zpátky do lavic

4
3 dny
4

7 dnů
8

100
celý
den
3,5
3,5
kurzy

e- lern.
e- lern.
1 den
2 dny

doplňkové
pedagogické studium
školský management
rozšiřování aprobace
jiné (uvést jaké)

Hodnotitel ústní m. zk.
ANJ
Hodnotitel ústní m. zk.
ANJ pro žáky s PUP
Zadavatel DT a PP spol.
části MZ
Zadavatel DT a PP spol.
části MZ pro žáky s PUP
Školení k systému
Bakalář
Vybrané aspekty emoční
a soc. inteligence
pedagoga

Michalská 1752, Praha 2
1

PhDr. M. Chytrý

1

ČBK

1
1

1

Vzdělávací instituce
Vilímkovská 634, Praha 6
Společnost bratří Čapků
AV, ústav pro českou
literaturu
Předmětová komice CJL
Ústav pro českou
literaturu AV ČR
Společnost přátel Moravy
Kongregace Školských
sester de Notre Dame

1

Kongregace Školských
sester de Notre Dame

1

Kongregace Školských
sester de Notre Dame

1

PřfJU České Budějovice

2

NIVD

2

NIVD

2

NIVD

2

NIVD

1

Bakaláři sofware, s.r.o.

3

PedF UK

1

PedF UK

1

Kongregace Školských
sester de Notre Dame

-

1
3x3
dny

Učitelství pro SŠ ANJ
jazyk- Pedagogika,
navazující magisterské
Duchovní obnovy

5 dní

Katolická charismatická
konference

Charismatická obnova
v ČR

1

d. údaje o učitelích jazykového vzdělávání
počet učitelů cizích jazyků

celkem (fyzické osoby)
4

s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)
bez odborné kvalifikace
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluvčí

z toho

4
0
0

2. Nepedagogičtí pracovníci školy
a.

počty osob

fyzické osoby přepočtení na
celkem
plně zaměstnané
7
2,7
b.

další vzdělávání nepedagogických pracovníků

semináře

kurzy

počet

zaměření

8

Mzdové aktuality, návrhy změn od
r.2019 + GDPR v praxi mzdových a
personálních útvarů …
Seminář k ISPV – obor nejvyššího
vzdělání
Daně z příjmů a účetnictví
Důchodové a nemocenské
pojištění, SP a ZP 2019
Účetnictví nestátních neziskových
organizací
Sestavení účetní závěrky a DPPO
NNO
Aktuality ve mzdové účtárně
2019+Novinky z Daňového balíčku
DPH v příkladech + novela 2019
prakticky

0

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

22HLAV EDU s.r.o.,
Arcibiskupství pražské –
referát církevního školství
Brzo-vzdělávací centrum
ECONOMIS CZ s.r.o.,
TREXIMA, spol. s r.o. – úsek
statistiky

IV.
Příjímací řízení/ zápis a následné přijetí
a.

Střední škola
Sociální činnost
75-41-M/01

Veřejnosprávní
činnost
68-43-M/01

50

44

4

4

44

39

z toho v 1. kole

23

13

z toho ve 2. kole

17

22

z toho v dalších kolech

4

4

z toho na odvolání

0

0

6

5

skupina oborů vzdělání,
kód, název

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020denní
vzdělávání)

počet přihlášek celkem
počet kol přijímacího
řízení celkem
počet přijatých celkem
včetně přijatých na
autoremeduru

počet nepřijatých celkem

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: Sociální činnost

0

obor: Veřejnosprávní činnost

0

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků
pro školní rok 2019/2020

nerealizujeme

V.
Údaje o výsledcích podle vzdělávacích programů Závěrečné maturitní zkoušky
1.

Počty tříd/studijních skupin a počty dětí, žáků, studentů
denní vzdělávání
škola
Střední odborná škola sociální

počet tříd

počet žáků

8

177

Změny v počtech dětí, žáků, studentů v průběhu školního roku
- přerušili vzdělávání:
5
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0
- sami ukončili vzdělávání:
19
- vyloučeni ze školy:
0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0
- přestoupili z jiné školy:
7
- přestoupili na jinou školu:
8
- jiný důvod změny (uveďte jaký):
změna oboru
2
2.

Průměrný počet dětí, žáků, studentů na třídu a učitele
denní vzdělávání
průměrný počet
žáků na třídu
22

škola
Střední odborná škola sociální

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

počet
žáků/studentů
celkem
z toho nově
přijatí

Jihomoravský

škola
SOŠS

Jihočeský

Děti, žáci, studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji

kraj

3.

průměrný počet
žáků na učitele
7,4

5

0

1

0

0

1

1

0

1

3

51

1

0

64

2

0

0

0

0

0

1

0

0

1

18

0

0

22

4.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
denní vzdělávání

škola

Střední odborná škola sociální

z celkového počtu žáků
159

prospělo s vyznamenáním

3

neprospělo

17

opakovalo ročník

5

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 2019

135

tj. % z celkového počtu žáků/studentů

85 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

124,4

z toho neomluvených
5.

2,2

Výsledky maturitních zkoušek
MATURITNÍ ZKOUŠKY
škola

denní
vzdělávání
vzděláván
při
í
zaměstnání

Střední odborná škola
počet žáků, kteří konali zkoušku

38

0

z toho konali zkoušku opakovaně

11

0

4

0

1

0

18

0

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce
v řádném termínu
prospěl
s vyznamenáním
prospěl
počet žáků, kteří byli hodnoceni

6.

Neprospěl
(možnost
dalšího termínu)
(bez možnosti)

14
5

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Ve školním roce 2018/2019 studovali na škole 2 žáci se státní příslušností slovenskou,
7 s ukrajinskou, 1 s uzbekistánskou, 1 ze Sierry Leone, 1 s moldavskou,
1 s kazachstánskou, 1 s maďarskou, 1 s chorvatskou, 1 s čínskou. Kromě přetrvávající
jazykové bariery u některých, se začleňují bez problémů. Všichni cizinci mají možnost

navštěvovat kurzy pro cizince a využívat možnosti zlepšování a překonávání jazykových
bariér.
Žáci mluví česky a nemají větší problém s porozuměním vzhledem k tomu, že na území
ČR již navštěvovali předchozí školu. Pokud se jedná o žáky, kteří jsou v ČR krátkou dobu
(především žáci 1. ročníků) a jejich znalosti češtiny nejsou dostačující, individuálním
přístupem jsou podporováni ke zvládnutí učiva a zlepšení komunikačních schopností
v češtině.
Všichni tito studující mají možnost navštěvovat v rámci aktivit Domu dětí a mládeže
kroužek českého jazyka, který je určen pro cizince.

7.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Speciální třídy nemáme.
Během školního roku se setkáváme i se žáky ze znevýhodněného sociokulturního
prostředí. Začleňování některých je zcela bezproblémové. Spíše výjimečně se setkáváme
s problémy, které dle naléhavosti co nejdříve řešíme.

8.

Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Ve škole je několik žáků sportovně a hudebně nadaných, kteří nepožadují úlevy ve
studiu.

9.

Ověřování výsledků vzdělávání
SCIO testy, projekt VEKTOR 4. ročníky:
Ve srovnání s ostatními školami podobného typu, které se testování účastnily, dosáhli
naši žáci níže uvedených hodnot průměrného skupinového percentilu. Průměrný
skupinový percentil vyjadřuje postavení naší školy v rámci daného předmětu ve srovnání
s ostatními školami srovnatelného typu, které se testování účastnily.

Ročník 4.

Obecné
studijní
předpoklady

Český jazyk a
literatura

Sociální činnost
4. SČ

40

44

Veřejnosprávní
činnost
4.VČ

35

43

Anglický
jazyk
A1 – 1x
A2 – 6x
B1 – 1x
A1 – 2x
A2 – 7x
B1 – 3x

Matematika

50

48

Dotazník žáka – výsledky
Každým rokem na konci školního roku získáváme zpětnou vazbu od samotných žáků, kdy
zadáním krátkého dotazníku zjišťujeme klima školy, jak se žáci cítili, co ocenili pozitivně
(výuka, prostředí), kde vidí možnosti zlepšení, zda neprobíhala šikana apod.
Informace získané prostřednictvím dotazníku žáka byly využity samotnými vyučujícími,
třídními učitelkami, výchovnými poradkyněmi i vedením školy k hodnocení a zkvalitnění
pedagogické činnosti.

10. Školní vzdělávací programy
Školní vzdělávací programy jsou průběžně ověřovány konzultacemi odborníků z praxe,
také hodnocením výsledků odborné praxe žáků, konzultovány především v odborných
komisích předmětů, dále jsou upravovány vzhledem k požadavkům a nárokům
k maturitní zkoušce.
V oboru sociální činnost nemusely být již 3 roky upravovány, v oboru Veřejnosprávní
činnost došlo k drobnějším úpravám v dotaci hodin v předmětech (vzhledem k nastavení
matematiky jako předmětu maturitního, v předmětech připravujících k odborné
profilové maturitní zkoušce).
Změny byly vždy konzultovány se sociálními partnery, se zřizovatelem, školskou radou.
Byly schváleny ředitelkou školy.
11. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Žáci v oboru Sociální činnost se učí jednomu cizímu jazyku, v oboru Veřejnosprávní
činnost dvěma, jako hlavní je anglický jazyk, druhý dle převažujícího zájmu žáků jazyk
německý nebo ruský. Dále mají žáci možnost navštěvovat kroužky anglického i
německého jazyka v rámci nabídky Domu dětí a mládeže při CSZŠ Jana Pavla II.

VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Poskytování poradenských služeb
V tomto školním roce bylo na základě doporučení pedagogicko psychologických poraden
individuálně integrováno v běžných třídách 33 žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. U 2 žáků byl vypracován a poskytovala se podpora dle Plánu pedagogické
podpory, 20 žákům poskytována PO 2. stupně bez IVP, pro 8 žáků PO 2. stupně s IVP, 2
žáci měli PO 3. stupně, z toho 1 s IVP a 1 žák s PO 4. stupně s IVP. Při sestavování Indivi duálního vzdělávacího plánu vycházíme především z doporučení příslušné poradny, ale
také požadujeme úzkou spolupráci rodičů (u žáků nezletilých) a žáka. Výuku
v jednotlivých předmětech upravujeme dle individuálních možností žáka, např.
zohledněním potřeby delší časové dotace pro prověřování znalostí, nabídnutím
technických pomůcek – práce s notebookem, diktafonem, využíváním dvojích učebnic,
umístěním výuky ve vhodné učebně /nižší patro/ apod.
Podle druhu zdravotního postižení byly u 10 žáků stanoveny závažné vývojové poruchy
učení, u 3 žáků závažné vývojové poruchy chování. Dále jsme pracovali se 4 žáky se
znevýhodněním souvisejícím s kulturním prostředím, sociálním zázemím apod. Úzce
spolupracujeme a registrované problémy a potřeby žáků konzultujeme s PhDr. I.
Bernardovou a Mgr. I. Mácovou z Křesťanské pedagogicko psychologické poradny,
s odborníky z Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 a
Mgr. M. Benoniovou ze Speciálního poradenského centra na Praze 2, event. dalšími
odborníky. Využíváme vzdělávacích akcí a školení pro učitele a výchovné poradce, které
poradny organizují.
Ve škole pracovala jedna výchovná poradkyně, spolupracovala se všemi výše uvedenými
poradnami, také s jednotlivými učiteli a intenzivně s třídními učiteli.
V případě potřeby využíváme služeb dalších zařízení státní správy a nestátních
či církevních organizací.

IVP jsou průběžně aktualizovány.
Na škole působí pracovní skupina pro duchovní oblast (podrobnější popis viz níže)
Pro každou třídu je realizován 2x za školní rok dopolední blok s duchovním programem,
na kterém se podíleli - školní kaplan P. Andrea Barbero FSCB, ve spolupráci se sestrou
Kristinou de N. D. (Mgr. Jaroslava Hrušková).
Preventivní program školy a prevence rizikového chování
V oblasti prevence rizikového chování působila na naší škole pracovní skupina
ve složení: Mgr. Helena Drlíková, Mgr. Vojtěch Šika, PhDr. Lenka Tuzarová, Mgr. Pavel
Šebesta PhD.
Programy prevence rizikového chování jsou rovnoměrně rozloženy po celou dobu
studia.
Metodička prevence a výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli a ostatními
pedagogy realizují řadu preventivních programů a aktivit.
Prevence začíná v 1. ročníku adaptačními kurzy.
Adaptační kurzy jsou zaměřeny na sebepoznání a poznání nově vzniklého třídního
kolektivu, jsou zaměřeny na spolupráci ve skupině a na adaptaci na nový typ studia.
V tomto školním roce proběhl ve spolupráci se SZŠ v termínu 24. 9. – 26. 9. 2018 ve
Zbraslavicích. Programu se účastnili studenti prvního ročníku.
Na adaptační kurzy plynule navazuje dvouletý program primární prevence „Posilování
pozitivních životních postojů a hodnot“. Tento program je realizován Křesťanskou
pedagogicko - psychologickou poradnou v Praze 8 (KPPP), probíhá v 1. a 2. ročníku ve
dvou cyklech.
V 1. ročníku je program zaměřen na posilování vztahů ve třídním kolektivu a
mapování vztahů ve třídě. Ve 2. ročníku je tento program zaměřen na protidrogovou
prevenci. Ve škole program zajišťují peer aktivistky vyškolené KPPP. S koncepcí
preventivního programu i službami poskytovanými KPPP seznámila rodiče žáků prvních
ročníků PhDr. Ivana Bernardová.
Žákům všech ročníků je určen program s duchovním zaměřením se školním
kaplanem, pořádaný dvakrát ročně pro každou třídu.
Velmi oblíbené jsou také programy zajištěné externími realizátory. Mgr. Vladimír
Vácha přednášel na téma „HIV, to je tvá volba“ a „“Nebezpečí v kyberprostoru“,
„Nebezpečné sekty“. Po přednášce vždy následovala beseda. Program byl studenty
velmi pozitivně vítán a na základě zpětné vazby od pedagogů jej považujeme za velmi
přínosný.
Již několik let se naši žáci s úspěchem zapojují do různých charitativních sbírek –
Tříkrálová sbírka, Český den proti rakovině. Tím je u nich upevňováno prosociální cítění.
Akce tohoto druhu pomáhají vytvářet pozitivní sociální klima ve škole i pocit
sounáležitosti. Vnímavost a citlivost k potřebám druhých se projevuje i v tom, že naši
žáci mají o charitativní aktivity spontánní zájem.
Výchovu ke zdravému životnímu stylu a zodpovědnému přístupu k životu škola
realizuje v rámci vyučovacích hodin věnované zdravému životnímu stylu. Dále
organizuje výlety, exkurze a několikadenní sportovně-zážitkové programy (lyžařský
kurz, vodácký kurz).
Nabídku preventivních programů doplňuje činnost Domu dětí a mládeže. Činnost DDM
je zaměřena na pravidelné vzdělávací a volnočasové aktivity.
(přehled akcí viz tabulka dále).

Název akce
Nebezpečí v kyberprostoru
– Mgr. Vladimír Vácha
Adaptační kurz
Programy ve spolupráci s KPPP
„posilování pozitivních životních hodnot
a postojů“ , téma : Seznamovací program
Programy ve spolupráci s KPPP
„posilování pozitivních životních hodnot
a postojů“, téma: Prevence závislostí
Programy ve spolupráci s KPPP
„posilování pozitivních životních hodnot
a postojů“, téma: Vztahy ve třídě
Programy ve spolupráci s KPPP
„posilování pozitivních životních hodnot
a postojů“, téma: Prevence rizikového
sexuálního chování
Tříkrálová sbirka
Duchovní obnova
Lyžařský kurz
Vodácký kurz
Nebezpečí v kyberprostoru
– Mgr. Vladimír Vácha
Český den proti rakovině – sbírka
HIV to je tvá volba
– Mgr. Vladimír Vácha
Nebezpečné sekty
– Mgr. Vladimír Vácha

cílová skupina
3. SČ, 3. VČ
1. SČ, 1. VČ
1. SČ
1. VČ

termíny, počet hodin
20. 9. 2018 – 2 vyučovací
hodiny
24. 9. – 26. 9. 2018
23. 10. 2018
18. 12. 2018

2. SČ
2. VČ

27. 11. 2018
13. 11. 2018

1. SČ
1. VČ

3. 4. 2019
24. 4. 2019

2. SČ
2. VČ

12. 3. 2019
26. 3. 2019

studenti středních škol
– dle zájmu
1. – 4. ročník
studenti středních škol
– dle zájmu
studenti středních škol
– dle zájmu
1. SČ, 1. VČ
studenti středních škol
– dle zájmu
1. SČ, 1. VČ
2. SČ, 2. VČ

2 x ročně
3. 3. - 9. 3. 2019
22. 6. 2019 – 26. 6. 2019
17. 1. 2019 – 2 vyučovací
hodiny
15. 5. 2019
10. 6. 2019 – 2 vyučovací
hodiny
21. 6. 2019 – 2 vyučovací
hodiny

Výchovné a kariérní poradenství
Výchovné poradenství a spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2
a 4 a Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou (KPPP) v Praze 8 ve školním roce
2018/2019 zajišťovaly členky pracovní skupiny pro výchovnou péči:
PhDr. Lenka Tuzarová – výchovná poradkyně. Aktivní přístup k výchovné složce má i
ředitelka školy Mgr. Marie Šiková.
V tomto roce mohli naši žáci využít služeb školního psychologa. Mgr. Pavel Šebesta
Ph.D. byl žákům školy k dispozici ve středu a ve čtvrtek v odpoledních hodinách (12,00 –
18,00 hod.).
Významné místo při výchově žáků patří i školnímu kaplanovi naší školy P. A. Barbero.
Primární prevence probíhá ve spolupráci s KPPP formou programu Posilování
pozitivních životních postojů a hodnot.

Cílem projektu Adaptační kurzy pro první ročníky je usnadnění náročného přestupu na
střední školu, vytvoření zdravého a soudržného prostředí třídního kolektivu.
Dále již zmíněné přednášky Mgr. Vladimíra Váchy.
Problematice výchovného poradenství je věnovaná značná pozornost. Vzhledem
k menšímu počtu žáků se nám daří vytvářet rodinnou atmosféru, o potřebách a potížích žáků
máme dobrý přehled. Máme možnost věnovat se žákům individuálně, včas podchytit jejich
problémy a nabízet pomoc v řešení.
Žákům i rodičům je výchovná poradkyně k dispozici každou středu odpoledne, dále
během třídních schůzek a konzultačních hodin jiných pedagogů a v případě potřeby také po
domluvě kdykoliv jindy. Samozřejmostí je úzká spolupráce s třídními učiteli a ostatními
pedagogy. Je-li potřeba, řešíme nevelké výchovné problémy hned (domluva, návrh
alternativních opatření, individuální rozbory situace a vyvození závěrů), při větších
problémech svoláváme výchovnou komisi, které se zúčastní žák i zákonný zástupce
a společně hledáme nejlepší řešení a navrhujeme opatření. Tato jsou pak projednávány
s ředitelkou školy a v pedagogické radě. V tomto školním roce proběhly 4 výchovné komise a
jednání, problémy se vždy podařilo upokojivě vyřešit.
V tomto školním roce jsme opět kladli důraz na prohloubení práce třídních učitelů s žáky
v rámci třídnických hodin, především u žáků prvních a druhých ročníků. Třídní učitelé mají
k dispozici brožurku, kde mají návrh na vedení třídnických hodin a aktivity, podporující
prohlubování koheze třídy, spolupráci a lepší sociální vnímání i soužití. Chceme v tomto
nastavení pokračovat.
Velmi se nám osvědčila spolupráce s KPPP v Praze 8, proto ji dle potřeby hojně
využíváme. Dále v této oblasti spolupracujeme s dalšími psychology a jinými odborníky podle
volby žáků a jejich rodičů.
V oblasti kariérového poradenství žákům nabízíme:
 průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění studentů (informační
materiály, individuální pohovory, informace na nástěnkách)
 ve spolupráci s učitelkami odborných předmětů zajišťování exkurzí na různá
pracoviště
 předávání informací poskytovaných jednotlivými vyššími i vysokými školami
 předávání informací o možnostech uplatnění absolventů na trhu práce.
Výchovné působení školy je zaměřeno na tradiční křesťanské hodnoty.
Snažíme se žáky vést k reálnému životu, vychovávat je k toleranci, přátelství
a spolupráci. Formujeme žáky k úctě a odpovědnosti k sobě samým i bližním, podporujeme
u žáků smysl pro povinnost, respekt k řádu a svobodě jednotlivce.

VII.
Aktivity a prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Spolupráce právnické osoby s partnery
Práce školy je velmi úzce spjata s Kongregací Dcer Božské Lásky, která je naším
zřizovatelem, zástupci pořádají pravidelná setkání s žáky i pedagogy.
Dále spolupracujeme a zúčastňujeme se akcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb,
Asociace ředitelů církevních škol, České asociace sester, spolupracujeme s Pedagogickou
fakultou UK – jsme škola fakultní, Arcidiecézní charitou Praha, hospicovým hnutím aj.

Žáci druhých ročníků obou studijních zaměření i oborů se seznamují v rámci exkurzí
s celou řadou sociálních zařízení – pro děti, seniory a handicapované.
Žáci 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost mají možnost v průběhu odborné praxe
souvislé poznat činnost různých resortů státní správy a samosprávy a účastnit se
pracovních porad a zasedání v přirozeném prostředí Magistrátu, městských, místních a
obecních úřadů, finančních, živnostenských, statistických a katastrálních úřadů, úřadů
práce, správy sociálního zabezpečení, celní správy, zdravotních pojišťoven, referátů
jednotlivých ministerstev, cestovních i realitních kanceláří, sekretariátů státních podniků
i soukromých firem a jiných institucí státní i veřejné správy a samosprávy.
Žákům 3. ročníku oboru Sociální činnost je zprostředkována odborná praxe
v prostředí sociálních, školských, zdravotnických a ostatních zařízení pro děti, dospělé a
seniory, zdravé i handicapované klienty, ale i v jejich přirozeném domácím prostředí
podle profilového zaměření žáků (např. denní stacionáře a denní centra pro osoby se
zdravotním znevýhodněním, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory, centra rané péče, azylové domy, protidrogová centra, centra krizové
intervence, nízkoprahová zařízení, mateřské a základní školy speciální, dětské domovy,
střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, diagnostické a výchovné
ústavy, speciálně pedagogická centra a další pracoviště sociálních odborů a oddělení
sociální prevence obecních, městských a magistrátních úřadů).
V rámci průběžné odborné praxe navštěvovali žáci 4. ročníku pečovatelského
zaměření oboru Sociální činnost tato pracoviště:
a. Domov sv. Karla Boromejského, K Šancím 50, Praha 6 – Řepy
b. Palata – domov pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 5, Praha 5
c. Hyperka – předškolní klub pro hyperaktivní děti, Velehradská 24, Praha 3
d. MŠ sv. Augustina, Hornokrčská 3, Praha 4
e. MŠ Duha (MŠ se spec. třídami) Velehradská 24, Praha 3
f. Domov sv. Rodiny pracoviště Liboc a Petřiny
g. Jesle Na Hřebenkách, Na Hřebenkách 2765, Praha 5
h. V rámci souvislé odborné praxe navštěvovali žáci 3. ročníků oboru Sociální
činnost další zařízení pro seniory, dětské i dospělé handicapované klienty
(Domov sv. Rodiny, O. S. Nidar aj.).
Někteří žáci vyšších ročníků se zapojují do práce dobrovolníků v různých sociálních
zařízeních.
2.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Název zahraničního
Stát
subjektu
- Sacred Heart school – Velká Británie
Swaffham, Anglie

Charakter kontaktu
Výměnné pobyty žáků a učitelů za
účelem rozvoje vzájemných vztahů,
rozvoje jazykových kompetencí a
poznávání reálií.
Občasné návštěvy besedy se žáky,

Krankenpflegeschule
am St. Walburga
Krankenhaus,
Schederweg 12, 59872
Meschede

Německo

společné vycházky po Praze
Občasné návštěvy případně besedy
se žáky, společné vycházky po Praze

V tomto školním roce aktivity vzájemné spolupráce neproběhly, je plánováno do dalšího šk.
roku.

3.

Projekty předložené a realizované financováním z cizích zdrojů
Ve školním roce 2018/2019 jsme předložili a realizovaly projekty:
Projekt OP VVV Šablony I.
Podpora vzdělávání na SOŠS sv. Zdislavy
- školní psycholog
- vzdělávání ped. pracovníků SŠ
- podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma
- zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ
- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Projekt OP PPR
Šablony OP PPR pro SOŠS sv. Zdislavy
- dvojjazyčný asistent
- stáže ped. pracovníků
- odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci na
školách
- komunitně osvětová setkávání
- doučování dětí s odlišným mateřským jazykem ve školách
- projektová výuka

4.

Soutěže
Naši žáci se zúčastnili některých soutěží. Vycházeli zejména za zájmu oblasti a předmětů
českého jazyka a literatury, Základy společenských věd, ekonomické předměty aj.
Většinou dosáhli hezké umístění.
Studentka 2. ročníku oboru soc. činnost postoupila v rámci Psychologické olympiády do
krajského kola, kde se umístila s projektem „Síla okamžiku“ na 2. místě.
Studentka 3. ročníku oboru Sociální činnost postoupila do obvodního kola Olympiády z
českého jazyka, kde se umístila ne 4. místě.

5.

Mimořádné a výjimečné úspěchy školy v rámci zaměření školy.
V e školním roce 2018/2019 nemáme.

6.

Akce a aktivity žáků, pedagogů, školy propojené s církevním charakterem školy:
(duchovní akce, dobročinné akce, akce spojené se zřizovatelem, jiné)
Pracovní skupina pro duchovní péči
P. Andrea Barbero (školní kaplan), Mgr. Bc. L. Obrusníková (do 31. 12. 2018),
Mgr. J. Hrušková, Mgr. H. Benešová, RNDr. H. Holcová, PhDr. D.Šumberová, Mgr. K.
Karpf. Většina členů pracovní skupiny jsou učitelé křesťanské nauky a držitelé
kanonických misí.

Ve spolupráci se školním kaplanem P. Andreou Barbero byl pro každou třídu
realizován 2x za školní rok dopolední blok s duchovním programem, na kterém se
podíleli školní kaplan ve spolupráci se sestrou Kristínou (Mgr. Jaroslavou Hruškovou).
Zpětná vazba od studentů byla velmi pozitivní (zejména v 1. a 2. ročnících). Toto pojetí
duchovních programů považujeme za specifický přínos našich škol a nadstandardní
v rámci církevního školství.
Studentům i pedagogům byly nabízeny akce a programy s duchovním zaměřením
– přednášky, duchovní setkání pro konkrétní skupiny (pro učitele, pro dívky určité
věkové kategorie apod.).
Školní kaplan ve spolupráci s Mgr. Jaroslavou Hruškovou žákům průběžně
předávali informace o těchto akcích. K doplnění informací v duchovní oblasti slouží
rozšířené nástěnky s informacemi o církevních svátcích, významných osobnostech
církevního či řeholního života, zamyšlení nad různými oblastmi a problémy denního
života z duchovního pohledu atd.
Žákům i učitelům je k dispozici schránka na vyjádření názorů, postřehů nebo
prosbu o modlitbu. Řádové sestry nabízely možnost zapojit se do společných modliteb
díků, chval i proseb. Proběhla řada duchovních rozhovorů a přípravy k přijetí svátostí.
V průběhu školního roku se dále uskutečnily tyto akce s duchovní tématikou:
 na začátku a na konci školního roku mše sv. v kostele sv. Ignáce
 v adventní době jsme se sešli 1x ke zpěvu rorátů ve škole
 pravidelně jedenkrát týdně byla sloužena mše svatá ve školní kapli a dále při
vybraných příležitostech církevního roku:
 k poctě P. Marie
 ke svátku sv. Ludmily, patronky církevních škol
 k patronu naší školy
 na svátek všech věrných zemřelých „Dušiček“
 před Vánocemi společná mše sv. v kostele sv. Ignáce
 při příležitosti svátku Zjevení Páně (Tří králů)
 mše svatá na Popeleční středu
 v týdnu, kdy si připomínáme všech věrných zesnulých, jsme navštívili hřbitov na
Vyšehradě a mše svatá byla sloužena v bazilice svatých Petra a Pavla
 pokračovala každodenní polední modlitba Anděl Páně ve školní kapli (iniciovaná
žákyněmi středních škol)
 žáci a studenti využívali nabídky školního kaplana a sester k přípravě na přijetí
svátostí a k duchovním rozhovorům
 společenství mládeže se scházelo cca 2x měsíčně pod vedením sestry Markéty
Hluchníkové
Charitativní akce:
 Důstojný život – podpora ukrajinského seniora P. Kubynec
 Tříkrálová sbírka – žáci SOŠS sv. Zdislavy. vybrali 7.657,- Kč
 Český den proti rakovině – „Květinový den“ ve spolupráci se SOŠS sv. Zdislavy,
zapojeno 30 dvojic, celkový výtěžek 158 094,- Kč

7.

Ekologická výchova a environmentální výchova
Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu.

8.

Multikulturní výchova
Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu.

9.

Výchova k udržitelnému rozvoji
Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu.
10. Mediální výchova
Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu.
11. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet
účastníků.
- školní předvánoční zájezd Drážďany 1 den, 18 žáků
- lyžařský kurz 7 dní, 10 žáků (Herlíkovice v Krkonoších)
- vodácký kurz 5 dnů, 14 žáků
12. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést
počet a zaměření a počty žáků.
Naši žáci mají možnost využít nabídky DDM při CSZŠ Jana Pavla II.
Činnost Domu dětí a mládeže
Ve školním roce 2018/2019 se realizovaly hlavně tyto aktivity :
Přípravné kurzy k maturitě: český jazyk a literatura,
Angličtina – konverzace a doučování
Německý jazyk - konverzace
Čeština pro cizince – začátečníci - 1. ročník, pokročilí 2. ročník
Matematika pro věčné začátečníky
Křesťanské společenství „Spolčo“
Liturgické hry se zpěvy
Tvůrčí dílny (adventní věnce, ruční výroba svíček a mýdel, voňavé polštářky a jiné
drobné dárky)
Účetnictví
Fiktivní firma
13. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
nerealizujeme

14. Další aktivity, prezentace
Během školního roku probíhá ve škole mnoho zajímavých exkurzí a aktivit.
- exkurze SOS Vesnička – Brno Medlánky a Sociální podnik Amyglata
- náslech u dětí v MŠ sv. Augustina
- poznávací procházky Prahou
- návštěva muzeí: Pedagogického muzea J. Á. Komenského, Národního muzea Praha
- školní předvánoční zájezd Drážďany
- Mezinárodní veletrh fiktivních firem – aktivní účast
- Projektový den Jahodovka
- Projektový den MŠA
- beseda s právní čekatelkou státního zastupitelství
- návštěva Detoxikačního oddělení NMKSB
- Stopy - program v kostele Pražského Jezulátka
Schůzky zástupců tříd s vedením školy
se konají minimálně 2x ročně. Zde se mají možnost zástupci tříd otevřeně vyjadřovat
k jakémukoli dění ve škole, a to jak k organizaci výuky, tak k výuce jednotlivých
pedagogů. Přítomny jsou zástupkyně ředitelky a případně i paní ředitelka. Připomínky,
přání a náměty jsou dle možností neprodleně řešeny.

15. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních
prázdnin
nevyužíváme

VIII.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
Možnosti v této oblasti nenabízíme.

IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2018/2019
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.
V tomto šk. roce ve škole neproběhla žádná inspekční činnost.

2.

3.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2018/2019
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocen
V tomto šk. roce ve škole neproběhla žádná jiná inspekční činnost ani kontrola.
Kontrola MŠMT, obor kontroly OP
Kontrola projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007962

Podpora vzdělávání na SSZ, kontrola na místě 20. 2. 2019
Kontrolou aktivit a dalších oblastí vymezených v předmětu kontroly byla ověřena legislativa a
správnost jejich realizace.
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

X.
Dárci a partneři
Děkujeme všem, kteří přispěli k dobrým výsledkům naší práce, sponzorům za jejich
velkorysost v podobě sponzorských darů, majiteli budovy a zřizovateli – České provincii
Kongregace Dcer Božské Lásky a všem, kdo s námi spolupracovali na pracovištích praktické
výuky.
Zvláštní dík patří Sr. M. Blance FDC – Marii Kadlčíkové, provinční představené, Sr. M. Anně
FDC – Mgr. Haně Benešové.

XI.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018

Účetní období:
Hospodářský výsledek:

1. 1. - 31. 12. 2018
24 787,- Kč

Hospodaření školy s finančními prostředky v roce 2018 skončilo dosaženým účetním
ziskem 24.787,-Kč, kterého bylo dosaženo v hlavní činnosti ve výši 23.077,- Kč a v činnosti
hospodářské v hodnotě 1.710,-Kč. Zlepšený hospodářský výsledek byl rozdělen dle usnesení
rady ŠPO takto: 80 % tzn. 19.829,70 Kč ve prospěch rezervního fondu, 20 % tj. 4.957,42Kč ve
prospěch sociálního fondu.
Celkové výnosy činily 10.502 tis. Kč, což znamenalo meziročně navýšení o 19,3 % .
Celkové náklady 10.477 tis. Kč byly vyšší proti roku 2017 o 20,62 %.
Zásadní výnosovou složkou byla provozní dotace MŠMT 9.854 tis. Kč a její navýšení
proti předchozímu roku činilo 17,45 %. Dále byla přiznána škole MŠMT účelová dotace
v rámci projektu „Podpora vzdělávání na SSZ“ pro roky 2017-2019 v celkové výši 509 tis.Kč
z čehož bylo v tomto roce čerpáno 49tis. Kč. Zůstatek zdrojů pro čerpání v r. 2019 byl
převeden na Rezervní fond stejně jako celá výše další účelové dotace v rámci projektu
„Šablony OP PPR pro SOŠS sv. Zdislavy“ ve výši 457 tis. Kč . Provozní dotace byla vyčerpána
plně.
Studenti, rodiče a ostatní fyzické osoby darovali SOŠS 335 tis. Kč, v čemž jsou
zahrnuty také platby studentů na školní akce ve výši 224 tis. Kč. Volné dary studentů byly
převedeny na Rezervní fond k využití v dalších letech. Finanční dar poskytla také Česká
biskupská konference v rámci projektu Renovabis r. 2017/2018 s titulem „Vzděláním k
toleranci“ ve výši 50 tis. Kč – tento dar byl plně čerpán z Rezervního fondu, kam byl převeden
v r. 2017, v tomto účetním období. Škola přijala také věcný dar (skener, tiskárnu, PC +

monitor) od organizace CERMAT v hodnotě 2,6 tis. Kč a dále peněžní dar ze Svatováclavské
sbírky 24 tis. Kč a Tříkrálové sbírky ve výši 13,7 tis Kč. Fyzické a právnické osoby poskytly
škole dary v celkové výši 426 tis. Kč.
Tržby z prodeje služeb v rámci hospodářské činnosti z provozu nápojového automatu
činily 10 tis. Kč. Tržby hlavní činnosti jsou tvořené převážně školným, které bylo zavedeno v r.
2017, a byly vykázány ve výši 205 tis. Kč s meziročním zvýšením o 53 %.
V rámci Ostatních výnosů bylo zúčtováno plnění 20 tis. Kč. Tuto částku tvoří z podstatné
části čerpání sociálního fondu dle schválených stanov převážně v souvislosti s životními a
pracovními výročími zaměstnanců školy.
Nejvyšším nákladem byly v roce 2018 mzdové náklady včetně náhrad za nemoc
v částce 6.472 tis. Kč s očekávaným nárůstem 24 % z důvodu uplatnění nových mzdových
tabulek dle platné legislativy, kterou škola podpůrně využívá pro stanovení mezd
zaměstnanců (NV 263/2018 Sb.) a také díky možnosti využití prostředků meziročně navýšené
provozní dotace především v důsledku změn v odměňování zaměstnanců školství a dále díky
možnosti čerpání účelové dotace „Podpora vzdělávání na SSZ“. Obdobně v sociálním a
zdravotním pojištění došlo k odpovídajícímu zvýšení o 23 %, činilo 2.134 tis. Kč.
Nezbytný spotřební materiál škola nakoupila za 114 tis. Kč. Kromě běžného
spotřebního materiálu, investovala částku téměř 75 tis. do obnovení a modernizaci školy jak
pro výuku, tak pro potřebu provozní, z čehož 37 tis. bylo pokryto darem z projektu
Renovabis. V celkových nákladech na materiál je také zahrnut nákup učebnic ve výši 65 tis.
Kč, které škole plně hradili studenti. Proti r. 2017 se tak celkové náklady na materiál zvýšili na
částku 254 tis. Kč. V rámci potřebné modernizace školy a zlepšení kvality výuky v tomto
účetním roce pořídila drobný hmotný majetek jako mikroskopické preparáty,
videomikroskop, notebooky, skener, tiskárnu, počítač a další, kdy převážná část uvedeného
majetku mohla být pořízena také díky darům studentů i ostatních dárců.
Energetické náklady byly udrženy v obdobné úrovni roku předchozího s mírným
snížením o 2%. Činily 280 tis. Kč.
V rámci nákladových služeb nedošlo k žádným výrazným změnám. Objem vynaložených
prostředků v této oblasti činil 1.308 tis. Kč, což téměř kopírovalo náklady minulého roku ve
výši 1.305 tis. Kč. Byl stále udržován úsporný režim v celém rozsahu služeb. Zřizovatelem
školy také v tomto roce byla poskytnuta sleva z obvyklé výše nájemného o celých 200 tis. Kč.
V součtu nákladů za služby jsou také zahrnuty náklady akcí pořádaných školou ve výši 158 tis.
Kč (lyžařský výcvikový kurz, vodácký kurz, adaptační kurz), jež byly hrazeny jejich účastníky.
V následujícím účetním období je prioritou vedení školy v ekonomické oblasti
zachování vyrovnaného hospodaření.

XII.
Poskytování informací

XIII.
Další informace

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s §168, odst. 1,
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání dne 21. 10. 2019 všemi členy školské rady.

V Praze dne 21. 10. 2019

…………………………………………………….
Mgr. Marie Šiková
ředitelka školy

Příloha č. 1: Zápis z jednání školské rady

Příloha č. 2: Zpráva o činnosti školské rady

Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 4: Učební plán obor Sociální činnost
Studijního oboru
75-41 M /01 Sociální činnost
školní rok 2018 – 2019
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Český jazyk
Literární výchova
Cizí jazyk – anglický jazyk, německý
jazyk

Celkový počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
1.
2.
3.
4.
2
1
1
1
2
2
2
2
3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

Dějepis

1

2

x

-

Základy společenských věd

-

1

1

1

Křesťanská nauka
Biologie a ekologie

2
2

2
1

2
-

2
-

Chemie

-

-

-

-

Fyzika
Matematika

1
2

2

2

2

Zdravotní nauka

2

2

x

-

Tělesná výchova

2

2

2

2

Informační a komunikační technologie
Ekonomika a základy podnikání

1
-

1 (1)
x

2 (2)
2

1 (1)
2

Sociální politika a sociální zabezpečení

-

2

2

2

Právo

-

1

2

2

Sociální péče
Pečovatelství

1

x
2

2
2

1
2 (2)

Odborná praxe (průběžná)

-

-

-

6 (6)

Základy pedagogiky
Výchovné a volnočasové činnosti

2
-

2
x

2
2 (1)

2
-

Hudební výchova a duchovní hudba

2

-

-

-

Hudební a pohybová výchova

-

2

-

-

Výtvarná výchova
Dramatická výchova

2 (2)
2

2

-

-

Psychologie
Osobnostní výchova

2
1

2
1

2
-

2
-

Odborná praxe (souvislá)
Celkem týdně

32

33

5 týdnů 4-5 týdnů
31

33

Příloha č.5: Učební plán obor Veřejnosprávní činnost
Studijního oboru
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
školní rok 2018 – 2019

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Český jazyk
První cizí jazyk
Druhý cizí jazyk
Dějepis
Základy společenských věd
Křesťanská etika a liturgické cvičení
Křesťanská etika
Osobnostní výchova
Biologie a ekologie
Chemie
Fyzika
Matematika
Základy statistiky
Literární výchova

Celkový počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
1.
2.
3.
4.
2
1
1
1
3
3(3)
4
4
2
2
2
2(2)
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2

Zdravotní nauka
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika a sociální politika
Veřejné finance
Účetnictví
Právo
Veřejná správa/ cvičení
Zeměpis
Základy psychologie a sociologie
Společenská kultura
Písemná a elektronická komunikace
Technika administrativy
Odborná praxe souvislá

2
1
3
2
2
2
2
-

2
2

2
1

2
1
2
2

2
1
2
2
3
-

Celkem týdně

33

33

x
2
2
-

2
1(1)
1

2
3
3(1)
2
1
x
2
1
1
2(2)
5 týdnů 1-2
týdny
33

32

