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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla
I.
Základní údaje o škole
1. Přesný název právnické osoby
dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2015

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.
Sídlo: Ječná 33, 120 00 Praha 2
Právní forma – školská právnická osoba
Identifikační číslo: 00638714,
Rezortní identifikátor: 600 019 454

1.1 Zřizovatel
Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16

119 02 Praha 1

2. Ředitelka a statutární zástupkyně ředitelky, e-mail a telefon
ředitelka: Mgr. Marie Hotmarová telefon: 222520411 e-mail: skolajecna@skolajecna.cz
Mgr. Marie Hotmarová byla ředitelkou školy do 28. července 2016.
Od 29. července 2016 je pověřená výkonem všech činností, které náleží řediteli školské právnické
osoby PhDr. Martina Margaritovová
statutární zástupkyně ředitelky:
PhDr. Martina Margaritovová
telefon: 224943108 e-mail: skolajecna@skolajecna.cz

3. Webové stránky právnické osoby
www.skolajecna.cz

4. Činnost, kterou právnická osoba vykonává a cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).
- střední škola, cílová kapacita 230
- činnost střediska volného času - dům dětí a mládeže

5. Obory vzdělání a vzdělávací programy, které škola vyučuje, jsou zařazeny
ve školském rejstříku
Kód
53 41 M/01
75-41-M/01

název oboru/vzdělávacího programu
Zdravotnický asistent/ Praktická sestra
Sociální činnost

cílová kapacita
230
150
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6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů
oproti školnímu roku 2014/2015:
a. nové obory / programy ve školním roce 2015/2016 – nemáme
Ve školním roce 2015/2016 vyučujeme dle rámcového vzdělávacího programu
1) 53-41-M/01 Zdravotnický asistent - školního vzdělávacího programu s názvem
„ Praktická sestra“ denní studium.
2) 53-41-M/01 Zdravotnický asistent- školní vzdělávací program s názvem
„ Praktická sestra“, dvouleté zkrácené dálkové studium pro absolventy jiných
studijních oborů středních škol s maturitní zkouškou
3) Sociální činnost (75-41-M/01), pětileté dálkové studium pro absolventy základních
škol
b. zrušené obory / programy – nemáme

7. Místo poskytovaného vzdělávání
uvedené v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
Praha 2, Ječná 33
Vlastník objektu: Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky

8. Stručná charakteristika školy a materiálně technického vybavení
Vlastník budovy: církevní organizace – Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky
Stav budovy: Celý objekt byl od r. 1990 průběžně rekonstruován tak, aby vyhovoval provozu školy
a hygienickým požadavkům. Majitel budovy realizoval rozsáhlou rekonstrukce sociálních zařízení
v roce 2004, průběžně probíhá jejich údržba a opravy dle potřeby. Velkou investicí majitele budovy
byla úprava dvora v roce 2007 a oprava střechy s výměnou střešní krytiny v roce 2008. V době
prázdnin 2009 byly zatepleny odborné učebny. Také byly modernizovány pracovny učitelů,
technicko-hospodářských pracovníků a vedení školy. Byly provedeny truhlářské a lakýrnické
opravy. Postupně byla vyměněna podlahová krytina v celém objektu, malování probíhá postupně
každé letní prázdniny též za spoluúčasti majitele.
U vchodu do budovy jsou umístěny turnikety na elektronickou evidenci vstupujících
a odcházejících osob. Toto zařízení pomáhá kontrolovat pobyt cizích osob ve škole a zvyšuje
bezpečnost našich žáků. Monitorování příchodů a odchodů využíváme u pracovníků k evidenci
pracovní doby. Podklady slouží také ke kontrole žáků třídními učiteli a výchovnými poradci. Přesné
informace o příchodech a odchodech žáků mohou dostat také rodiče.
Knihovna je v dobře vyhovujících prostorách, je vybavena počítači se stálým přístupem na Internet
pro žáky. V knihovně je odborná literatura, literatura s duchovní tematikou, časopisy i beletrie.
Soustředíme se na tituly, které jsou součástí kánonu povinné četby k maturitní zkoušce. Většina
titulů je v papírové podobě, pořizujeme i knihy elektronické a audioknihy. Výpůjční doba pro žáky
je v hodinách dopoledních i odpoledních. Žáci a učitelé si mohou zapůjčit elektronické čtečky
s nahranými tituly, které jsou obsaženy v kánonu povinné četby k maturitní zkoušce.
Žáci mají k dispozici také menší studovnu s možností práce na počítačích a připojením na Internet
i mimo výuku. Dále je zde prostor pro hru a odpočinek žáků. Studovna je vybavena herními prvky.
Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektorem, zpětným projektorem, promítacím plátnem,
televizorem, DVD přehrávačem a videem. V učebně výpočetní techniky je umístěno 18 PC, které
jsou průběžně modernizovány. Druhá menší učebna s kapacitou 16 míst je vybavena 16 PC
s možností připojení na Internet a slouží také k výuce jazyků. Další velká učebna vybavená 28 PC
byla uvedena do provozu v srpnu 2012. Ve dvou velkých učebnách je instalována interaktivní
tabule s dataprojektorem. O prázdninách v roce 2015 proběhla rekonstrukce páteřní počítačové sítě.
Během 1. pololetí roku 2016 byla dokončena rekonstrukce počítačových rozvodů a upgrade
operačních systémů ve dvou učebnách výpočetní techniky a kabinetech na Windows 10.
Odborné učebny pro výuku ošetřovatelství jsou průběžně modernizovány.
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Byly vybaveny novými pomůckami, nábytkem a PC technikou (v každé z těchto učeben je umístěn
PC s přístupem na Internet a dataprojektor). Prostory a vybavení odpovídají ošetřování nemocných
ve 21. století. Ve škole je pro potřeby výuky i bohatá videotéka s množstvím výukových materiálů
na videokazetách, DVD i CD.
Vhodným nábytkem a pomůckami je vybavena také laboratoř pro výuku chemie.
V budově školy je krásná kaple sloužící nejen k účelům liturgickým, ale i ke kulturním a jiným
akcím školy (např. slavnostní předávání maturitních vysvědčení, školní akademie, přednášky atd.).
Její součástí je oddělená menší adorační kaple, která slouží výhradně k liturgickým účelům
a modlitbě. V kapli je umístěna relikvie – kapka krve svatého Jana Pavla II., ostatky svaté Zdislavy,
relikvie 3. stupně Drinských mučednic, sester Kongregace Dcer Božské Lásky.
Kůr, který je součástí kaple, je využíván pro výuku hudební výchovy a také zde zkouší školní sbor.
Současně je prostor využíván pro hudební aktivity. Je zde instalováno pianino a v roce 2015 byly
pořízeny do hlavní části kaple varhany, které jsou využívány při duchovních a kulturních
příležitostech. Chodby školy a učebny jsou vyzdobeny pracemi žáků.
Sborovna a pracovny jsou standardně a účelně vybaveny. Jsou průběžně modernizovány.
Vyučující mají nepřetržitý přístup k PC a Internetu. Potřebám učitelů slouží 9 notebooků, které si
mohou zapůjčit.
Tělocvična, hřiště
Vlastní tělocvičnu a školní hřiště nemáme
Tělocvičnu má škola smluvně zajištěnu mimo budovu školy
- TJ Sokol Pražský Žitná ulice č. 42, 120 00 Praha 2

9. Školská rada
9.1 Datum ustanovení, seznam členů
V souladu s ustanovením § 167 a § 168 zákona 561/2004 Sb., školského zákona byla ustanovena
školská rada k datu 30. 11. 2005 s účinností od 1. 12. 2005.
Ve školním roce 2015/2016 pracovala školská rada v období do 18. 9. 2016 ve složení:
PhDr. Filip Dostál – za zřizovatele, Mgr. Olga A. Gabrielová – za pedagogy, Ing. Jaroslav Němec –
za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky.
Volby do školské rady proběhly dne 19. 9. 2016.
Výsledky voleb:
zástupce zákonných zástupců a zástupce zletilých žáků - Mgr. Jindřiška Paluchová,
zástupce pedagogů - Mgr. Marie Šiková

9.2 Zpráva o činnosti školské rady
Školská rada pracovala ve složení: PhDr. Filip Dostál – za zřizovatele,
Mgr. Olga A. Gabrielová – za pedagogy, Ing. Jaroslav Němec – za zákonné zástupce žáků a zletilé
žáky, Mgr. Hotmarová – ředitelka školy.
Na svém zasedání dne 15. 10. 2015 školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní
rok 2014/2015.
Po volbách do školské rady, které proběhly dne 19. 9. 2016, pracuje školská rada ve složení
PhDr. Filip Dostál – za zřizovatele, Mgr. Jindřiška Paluchová - zástupce zákonných zástupců a
zástupce zletilých žáků a Mgr. Marie Šiková - zástupce pedagogů.
Nová školská rada, zasedala dne 7. 10. 2016, schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2015/2016. Viz též příloha č. 1.
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II.
Pracovníci školy
1. Pedagogičtí pracovníci

Střední škola

2

1

23

8,1

3

0,5

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

a. počty osob (údaje dle zahajovacích výkazů)

26

8,6

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků
(stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
počet pedagogických pracovníků

celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků

kvalifikovaných

26

100%

nekvalifikovaných

0

0

Přednášky, semináře, konference

c. další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet hodin

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1 den

Demence v ČR

2

APSS ČR

1 den

Odbornost v praxi

1

2 hod.

VAC

8

AVOŠ
VOŠZ SŘMR a VFN
Praha
VOŠZ SŘMR a VFN
Praha

2 hod.
2 hod.

2 dny

Nemoc motýlích
křídel
Psychobiografický
model
prof. E. Bőhma
Mezinárodní
kongres sester
pracujících
v oboru ARIP

10
11

Diakonie Sobotín a
VOŠZ SŘMR

1

ČAS, sekce ARIP

4

počet hodin
4 hodiny
7 hodin

2 dny

3 dny

6 hodin

Přednášky, semináře, konference

2 hodiny

1 den

3 dny

5 hodin
4 hodiny

1 den

1 den

4 x 2 hodiny

2 dny

zaměření
Shaping learning
together
Moderní trendy
v pediatrickém
ošetřovatelství
Otázky rodiny
v současném světě
a současné církvi
Výchova
k respektu a
toleranci
Řešení
výchovných
problémů ve třídě
Výuková metoda
Techambition
Odborný seminář
ředitelů
zdravotnických
škol
Konference
ředitelů
zdravotnických
škol
Památník
Pečkárna
Přednášky ze starší
české literatury
k poctě Karla IV.
exkurze
s výkladem
kunsthistorika –
Miličín, Klokoty,
Tábor
Po stopách
A.F.Šporka - Kuks
+ Muzeum barokní
knihy
Cyklus přednášek
Karel IV.
XXIV. konference
Sekce
gynekologické
endoskopie

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

Konference OUP –
Oxford Univerzity Press

4

Klinika dětí a dorostu
FNKV a 3. LF UK

1

KTF UK

1

Institut Terezínské
iniciativy

1

Mgr. M. Veselá

1

Jihomoravské centrum
pro mezinárodní mobilitu

1

AZŠ ČR + MŠMT +
MZČR

1

AŘZŠ ČR

1

NIVD

1

ASUD
Ústav pro českou
literaturu AV ČR

1

ASUD
Ústav pro českou
literaturu AV ČR

1

ASUD
Ústav pro českou
literaturu AV ČR

1

Matice česká

1

Gynekologická a
porodnická společnost
ČLS JEP

5

počet
účastníků

počet hodin

zaměření

1 den

Milosrdenství a
modlitba
- duchovní obnova

1

1 den

Duchovní obnova
pro ženy

1

2 dny

3 dny
4 hodiny
3 dny

2 hodiny

2 hodiny

2 dny

2 dny
4 hodiny

2 hodiny

18 hodin
16 hodin

Ustavičná modlitba
a vnitřní boj podle
učení Otců pouště
Svatost a
dokonalost
(v italském jazyce)
Milosrdenství
Studijní pobyt
doktorandů a
vyučujících KTF Velehrad
Co si za peníze
nekoupíš
Staré a nové
Staré jako
východisko či
překážka
Touha před a po
konverzi u
Thomase Mertona
Současná
spiritualita a její
podoby v kontextu
naší moderní
společnosti
Riziko
pohostinnosti
Evangelizace
Problematika
zrakového postižení
a specifika
komunikace se
zdravotně
postiženým
pacientem
Psychologie pro
všední den
Setkáni
křesťanských
zdravotníků

vzdělávací instituce
Pastorační středisko
Arcibiskupství pražské
Mons. Aleš Opatrný a
Th.D. a PhLic.
K.Lachmanová
Pastorační středisko
Arcibiskupství pražské
Vojtěch Kodet

2

Pastorační středisko
P. Josef Augustyn

1

O.Giovanni Tomasi OCD

1

P. L. Abruster

1

KTF UK Praha

1

prof. M. Sandel
PF UK

1

KTF UK

1

FF UK

1

JABOK

1

Ř.F. sv. Štěpána
P. L. Ambruster

2

Okamžik, sdružení
pro podporu nejen
nevidomých

1

FFUK

1

NMSKB Praha1,
Vlašská 36
6

počet hodin

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1 den

Naučte se
propagovat svou
organizaci
jednoduše a
kreativně

1

NIDV

Kurz ruského
jazyka

1

JŠ JIPKA

Konverzace
v anglickém
jazyce

1

Anglický jazyk

1

Jazyková škola

Konverzační kurz
NEJ

1

Kulturní středisko Horní
Počernice

Italština

1

Tandem Praha

Doktorandské
studium

1

KTF UK, katedra
Spirituální teologie

Hypertenze

1

Sestra IN

Tělesná výchova
a sport

1

FTVS Praha

2

FF UK Praha

1

UP Olomouc, PF

Kurzy, další vzdělávání

1,5 hodiny
týdně
průběžně ve
škol. roce
2 hodiny
týdně
průběžně ve
škol. roce
2 - 4 hodiny
týdně
průběžně ve
škol. roce
2 hodiny
týdně
průběžně ve
škol. roce
1 rok průběžně
1 rok
e-learningový
kurz
denní studium
magisterské
studium
2 leté studium
magisterské
studium
komb. forma

Studium pro
výchovné poradce
Učitelství
odborných
předmětů pro
zdravotnické školy

Soukromá lektorka

d. jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků
s odbornou kvalifikací
(dle zákona o ped. prac.)
z toho

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

celkem (fyzické osoby)
3
Přepočteno na plně
zaměstnané
0,81
0
0
7

2. Nepedagogičtí pracovníci školy
a. počty osob
fyzické osoby přepočtení na
celkem
plně zaměstnané
7
2,75

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků
Zaměření

počet
účastníků

Programátor www aplikací 120 hodin

1

Finanční řízení v neziskových organizacích

Semináře, kurzy

Daňové a účetní aktuality 2015

1
1

vzdělávací instituce
SOPM akademie,
Praha 7
Erudica s.r.o., Rektorská
39/22, Praha 108
ASOLI s.r.o., Masařská 8,
Opava

Kontrolní hlášení k DPH

1

Důchodové a nemocenské pojištění, SP a ZP
2015/2016

1

Mzdová a personální problematika od 1.1. 2016

1

DPH v praxi v roce 2015 a výhled na rok 2016

1

Punktum, spol. s r.o.,
Otická 19, Opava
Brzo-vzdělávací centrum,
Ing. Zdenka Brzobohatá,
Hluboká 3, Brno
ECONOMIS CZ s.r.o.,
Varenská 49, Ostrava
Komora daňových poradců
ČR, Kozí 4, Brno

1

Komora daňových poradců
ČR, Kozí 4, Brno

Zákon o účetnictví, DPH, DPPO, závěrka

.
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III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1. Počty tříd a počty žáků
denní vzdělávání (údaje dle zahajovacích výkazů)
počet tříd

počet žáků

4

82

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
- přerušili vzdělávání: 2
- sami ukončili vzdělávání: 4
- vyloučeni ze školy: 0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 4
- požádali o opakování ročníku: 3
- z toho nebylo povoleno opakování: 0
- přestoupili z jiné školy: 2
- přestoupili na jinou školu: 4
vzdělávání při zaměstnání – dálkové zkrácené vzdělávání (údaje dle zahajovacích výkazů)
počet tříd

počet žáků

3
51
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
- přerušili vzdělávání: 2
- sami ukončili vzdělávání: 9
- neukončili ročník: 0
- požádali o opakování ročníku: 0

2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele
(stav dle zahajovacího výkazu)
denní vzdělávání
průměrný počet
průměrný počet žáků na učitele
žáků na třídu
(plně zaměstnaného)
20,5
9,5

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

počet
žáků/studentů 3
Střední
celkem
škola
z toho nově
0
přijatí

Jihomoravský

Jihočeský

škola

kraj

3. Žáci denního studia s trvalým bydlištěm v jiném kraji

0

0

0

0

1

0

0

0

2

31

0

0

37

0

0

0

0

1

0

0

0

0

9

0

0

10
9

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
4.1 Výsledky vzdělávání žáků po dodatečné klasifikaci a opravných zkouškách)
a) denní vzdělávání
Střední škola
0

neprospělo

10

opakovalo ročník

8

bude opakovat ve školním roce 2016/2017

2

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6.

67

tj. % z celkového počtu žáků

88 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka za školní rok

100,9

z toho neomluvených na žáka

2,55

z celkového počtu
žáků:

prospělo s vyznamenáním

4.2 Výsledky vzdělávání studujících (po dodatečné klasifikaci a opravných
zkouškách)
b) dálkové a dálkové zkrácené vzdělávání
Střední škola
21

neprospělo

1

opakovalo ročník

0

bude opakovat ve školním roce 2016/2017

0

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6.

38

tj. % z celkového počtu žáků

97 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka za školní rok

16,12

z toho neomluvených na žáka

0

z celkového
počtu
studujících:

prospělo s vyznamenáním

10

5. Výsledky maturitních zkoušek
a) denní studium
počet žáků, kteří konali maturitní zkoušku
- denní studium
z toho konali zkoušku opakovaně
- poprvé ve školním roce 2014/2015
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke
zkoušce v 1. jarním řádném termínu a nekonali zkoušku ani
v podzimním termínu
prospěl s vyznamenáním
počet žáků, kteří
byli hodnoceni:

prospěl celkem

20
2

4
0
9
+ 1 ze školního
roku 2014/2015)

neprospěl ve školním roce 2015/2016

9
+ 1 ze školního
roku 2014/2015)

b) dálkové zkrácené studium
počet žáků, kteří konali maturitní zkoušku
- dálkové studium

13

z toho konali zkoušku opakovaně

0

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke
zkoušce

0

počet žáků, kteří
byli hodnoceni:

prospěl s vyznamenáním

13

prospěl

0

neprospěl ve školním roce 2015/2016

0

5.1 Počet přihlášených k dalšímu studiu






celkem: 16 z denního studia + 9 z dálkového zkráceného studia
z toho VŠ: 12
z toho VOŠ: 13
do pracovního poměru: 13
do zahraničí: 0
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2016/2017

přijímací řízení pro školní rok 2016/2017
(1. ročník denní vzdělávání)

skupina oborů vzdělání – kód a název

skupina oborů: 53
zdravotnictví
53 41 M/01
Zdravotnický asistent

počet přihlášek celkem

36

počet kol přijímacího řízení celkem

4

počet přijatých celkem

35

z toho v 1. kole

27

z toho ve 2. kole

4

z toho v dalších kolech

4

z toho na odvolání

0

počet nepřijatých celkem

1

skutečný počet žáků v 1. ročníku denního studia: 30
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)

obor: zdravotnický asistent
- denní studium:
Dálkové zkrácené studium:
34
skutečně nastoupilo - obor zdravotnický asistent:
skutečně nastoupilo – obor sociální činnost: do 2. ročníku 16

0

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin:
1 studující Bulharsko
6 studující Ukrajina
1 studující Moldavsko
1 studující Gruzie
1 studující Kongo
1 studující Kosovo
1 studující Rusko
1 studující Slovensko
Studující většinou nemají vážnější potíže vzhledem k tomu, že na území ČR již navštěvovali
předchozí školu. Prospěchové problémy mají žáci hlavně nižších ročníků. Tyto problémy však
nejsou většinou způsobeny jazykovou bariérou, protože tito žáci již navštěvovali předchozí školu
s českým vyučovacím jazykem v ČR.
Prospěchové problémy jsou způsobeny většinou nedostatečnými volními vlastnostmi žáků.
Všichni tito studující mají možnost navštěvovat v rámci aktivit Domu dětí a mládeže seminář
českého jazyka, který je určen pro cizince.
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8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
V letošním školním roce bylo integrováno v běžných třídách 18 žáků se specifickými poruchami
učení a pro 8 žáků byl vypracován individuální vzdělávací plán. Výchovné poradkyně v případě
potřeby zprostředkují žákům se specifickými poruchami učení (dále jen SPU) vyšetření
v pedagogické poradně. Aktivně využíváme vstřícného přístupu odborníků z pedagogickopsychologických poraden (dále jen PPP) a registrované problémy a potřeby žáků konzultujeme
s PhDr. Bernardovou z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny a s odborníky
z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Snažíme se maximálně využívat nabídky
obou poraden a navštěvujeme vzdělávací akce a školení organizovaná oběma poradnami. Výchovní
poradci, třídní učitelé i vyučující jednotlivých předmětů respektují doporučení z těchto poraden ve
výuce (možnost využívání PC, individuální přístup při ověřování znalostí, zohlednění a delší časový
limit při skládání maturitní zkoušky, poskytování konzultací k studijním strategiím, případně
vypracování individuálního vzdělávacího plánu atd.)
V případě potřeby využíváme služeb dalších zařízení státní správy a nestátních či církevních
organizací. Spolupráce s oběma PPP je velmi dobrá a stále se snažíme o její optimalizaci.

9. Vzdělávání nadaných žáků

ročník

Ředitelka školy pokynem k práci s nadanými studenty stanovila kritéria pro zařazení do kategorie
„nadaní žáci“. Kritéria: Celkový prospěch do 1,5, projevují mimořádný zájem o studium a jsou
úspěšnými v reprezentaci školy na soutěžích a akcích pro veřejnost, projevují mimořádný zájem
o určitý předmět nebo oblast vzdělávání.
Individuální přístup, který vede k rozvoji a zahrnuje následující:
- práce s texty v hodinách během opakování nebo v rámci samostudia jako součást domácí přípravy
- rozšířená doporučená literatura, video, CD, DVD, internet
- návštěva nepovinných předmětů a zájmových útvarů
- přednostní účast na mimoškolních výběrových akcích – soutěže, výstavy, přednášky, konference,
pobyty v zahraničí
- účast na dobrovolnických programech ve zdravotnických zařízeních a sbírkách
předmět
Ošetřovatelství

počet
vytypovaných
žáků

zájem o práci mimo
běžnou vyučovací
povinnost

2

mimořádný

Ošetřování
nemocných

2

mimořádný

1.
3.

Anglický jazyk

2

mimořádný

1.
2.
4.

Psychologie a
komunikace

1
1
1

mimořádný

3.
4.

3., 4.

hodnocení a výsledky spolupráce

Dobrá spolupráce
- Vítání občánků, zdravotnické
služby
Dobrá spolupráce, účast na
zdravotnických službách,
- specifické úkony při ošetřování
nemocných
- Vítání občánků
Školní kolo soutěže v ANJ
Certifikovaná zkouška z ANJ –
úroveň B2 FCE
Výborná spolupráce
Účast ve školním kole a krajském
kole soutěže - Psychologická
olympiáda
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10. Ověřování výsledků vzdělávání
9.1 SCIO testy, projekt VEKTOR
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 =SOŠ, které se testování účastnily.
Ročník

Obecné studijní
předpoklady

Český jazyk
a literatura

Německý
jazyk

1.

43

53

x

4.

24

33

x

Anglický
jazyk
test SCATE
11 žáků úroveň A1
2 žáků úroveň A2
3 žáci úroveň B2
test SCATE
5 žáků úroveň A1
5 žáků úroveň A2
3 žáci úroveň B1

Matematika
39
33

Dotazník žáka - výsledky
Informace získané prostřednictvím dotazníku žáka byly využity samotnými vyučujícími, třídními
učitelkami, výchovnými poradkyněmi i vedením školy k hodnocení a zkvalitnění pedagogické
a výchovné činnosti, dále k optimalizaci spolupráce s rodiči.

9.2 Spolupráce a komunikace vedení školy se žáky
Schůzky zástupců tříd s vedením školy se konají minimálně 3x ročně. Zde se mají možnost zástupci
tříd otevřeně vyjadřovat k jakémukoli dění ve škole, a to k organizaci i k výuce jednotlivých
pedagogů. Přítomna je ředitelka školy nebo zástupkyně ředitelky. Připomínky, přání a náměty jsou
dle možností neprodleně řešeny.

9.3 „Anketa spokojenosti“
Koncem školního roku dostali žáci opět možnost vyjádřit své názory a postřehy v „Anketě
spokojenosti“. Žákům bylo umožněno vyjádřit se k různým situacím a záležitostem např. líbilo se,
nelíbilo se, mělo by se řešit, celkový pocit spokojenosti. Anketní lístky měli žáci podepsat, ale
většinou odpovídali anonymně.
Ze získaných anket vyplynulo, že ve většině jsou žáci spíše spokojeni s celkovým klimatem
školy, v ojedinělých případech se objevila menší spokojenost, naprosto výjimečně nespokojenost.
Z programů uplynulého školního roku hodnotili žáci jako velmi podařené zejména: programy se
školním kaplanem, preventivní programy realizované externími lektory z KPPP, adventní zájezd do
Norimberku, adaptační kurzy, pečení a párky v rohlíku jako podporu charitativních projektů
Důstojný život a Adopce na dálku, přednášku s besedou AIDS, sex a vztahy (ACET), adventní
soutěž ve výzdobě tříd. Ti, kteří se zúčastnili, pozitivně hodnotili také imatrikulaci 1. ročníků,
lyžařský či vodácký kurz. Na otázky mapující spokojenost ve třídě a vztahy ve třídním kolektivu
odpovídali žáci většinou pozitivně, vztahy hodnotili jako kladné, vyrovnané. Většina žáků byla též
spokojena s výukou, nejvíce pozitivně hodnotili odborné předměty, tělesnou výchovu a matematiku.
Řada žáků se pochvalně vyjadřovala na adresu svých třídních učitelek.
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9.4 Individuální testování žáků ve třídách se zaměřením na pokrok žáků,
porozumění a spokojenost žáků v jednotlivých předmětech – zjišťují
průběžně jednotliví vyučující.
Dále jsme nabízeli žákům 4. ročníků možnost zjistit a porovnat úroveň výkonu v maturitních
předmětech společné části maturitní zkoušky. Jednotlivci této možnosti využili.

11. Školní vzdělávací program
Na školním vzdělávacím programu pracoval intenzivně tým pedagogů. Od 1. 9. 2010 je dle něj
realizována výuka počínaje prvním ročníkem. Školní vzdělávací program pro obor zdravotnický
asistent s názvem „Praktická sestra“ byl připraven dle přijatého plánu. Byl připomínkován
příslušnými odborníky, sociálními partnery, předmětovými komisemi, zřizovatelem, školskou radou
a schválen ředitelkou školy.
V současnosti je školní vzdělávací program opakovaně připomínkován a dle potřeb
aktualizován. Aktualizovaný školní vzdělávací program s označením „Verze č. 2“ platný
školní rok 2015/ 2016 obsahuje nově vytvořené osnovy předmětu Křesťanská nauka.
Dále jsou připraveny aktualizované školní vzdělávací programy pro obory:
Sociální činnost(75-41-M/01), pětileté dálkové studium pro absolventy základních škol
Zdravotnický asistent (53- 41-M/01) - školní vzdělávací program s názvem
„ Praktická sestra“, dvouleté zkrácené dálkové studium pro absolventy jiných studijních
oborů středních škol s maturitní zkouškou

12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Povinně se žáci oboru zdravotnický asistent učí jednomu cizímu jazyku. Mohou si vybrat mezi
angličtinou a němčinou. V posledních letech si všichni žáci spontánně volí angličtinu. Další jazyk si
žáci mohou zvolit v rámci činnosti Domu dětí a mládeže. Nabízené kroužky mají různé zaměření
(konverzace, procvičování gramatických jevů) a různou úroveň náročnosti. Žáci, jejichž
mateřštinou není český jazyk, mohou navštěvovat kroužek českého jazyka pro cizince. Ke studiu
cizích jazyků jsou žáci motivováni nabídkou účasti na stážích a zájezdech v zahraničí. Další
pobídkou k učení se cizímu jazyku jsou návštěvy skupin rodilých mluvčích ze škol ve Velké
Británii a Německu v rámci mezinárodní spolupráce.
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IV.
Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti
1. 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
2015/2016 zajišťovaly: PhDr. Tuzarová – výchovná poradkyně a členky pracovní skupiny pro
výchovnou péči – Mgr. Šiková, Bc. Zákostelná. Mimořádně aktivní přístup k výchovné složce má
vedení školy.
Významné místo při výchově žáků patřilo i A. Barberovi, který je kaplanem naší školy a aktivně se
zapojoval do akcí školy.
Primární prevence probíhá ve spolupráci s KPPP formou programu „Posilování pozitivních
životních postojů a hodnot“. Cílem projektu „Adaptační kurzy“ je usnadnit náročný přestup na
střední školu, vytvořit zdravé a soudržné prostředí třídního kolektivu.
Snažíme se ukázat žákům zdravý životní styl, možnost trávení volného času bez návykových látek,
cestu k budování zdravých vztahů k sobě i ke svému okolí, poznat sám sebe a rozvíjet zdravé
sebevědomí a sebeúctu. Problematice výchovného poradenství je věnovaná značná pozornost.
Vzhledem k menšímu počtu žáků se nám daří vytvářet rodinnou atmosféru a o potřebách a potížích
žáků máme přehled. Máme možnost věnovat se žákům individuálně, včas podchytit jejich problémy
a nabízet pomoc při řešení.
Spolupráce s rodiči a dalšími odborníky
Žákům i rodičům jsou výchovné poradkyně k dispozici pravidelně 2x měsíčně v konzultačních
hodinách, dále během třídních schůzek a konzultačních hodin jiných pedagogů. V případě potřeby
také po domluvě kdykoliv jindy. Samozřejmostí je úzká spolupráce s třídními učiteli a ostatními
pedagogy. Velmi se nám osvědčila spolupráce s KPPP v Praze 8 a PPP pro Prahu 1, 2 a 4, proto ji
dle potřeby hojně využíváme. Dále v této oblasti spolupracujeme s dalšími psychology, speciálními
pedagogy a jinými odborníky podle volby žáků.
Samozřejmostí je úzká spolupráce s třídními učiteli a ostatními pedagogy. Pokud vznikne
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 projednávána v pedagogické radě. V tomto školním roce proběhly
4 výchovné komise. Většinu problémů se podařilo upokojivě vyřešit rozhovorem se žákem a jeho
rodiči s následnou zvýšenou individuální péčí.
V oblasti kariérního 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 (návštěvy vedoucích sester
zdravotnických zařízení ve škole za účelem nabídky pracovního uplatnění)
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2. Prevence rizikového chování
a protidrogová prevence

(sociálně

patologických

jevů

-

SPJ)

V oblasti prevence rizikového chování působí na naší škole pracovní skupina ve složení Mgr. Olga
A. Gabrielová, RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D., Mgr. Alena Ryplová a Mgr. Vojtěch Šika.
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 SOŠS v termínu 30. 9. – 2. 10. 2015 ve Zbraslavicích u Kutné Hory. Programu se
zúčastnilo 18 žáků CSZŠ a 46 žáků SOŠS.
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 ředitelka KPP PhDr. Ivana
Bernardová a dále školní metodička prevence Mgr. Olga A. Gabrielová a výchovná poradkyně
PhDr. Lenka Tuzarová.
Žákům všech ročníků je určen program se školním kaplanem, pořádaný dvakrát ročně pro každou
třídu.
Velmi oblíbené jsou také programy zajištěné externími realizátory. Jsou zaměřené na přednášky a
workshopy a aktuálními tématy: „Sex, AIDS, vztahy „ přednáška a beseda pro žáky 1. a 2. ročníku
(ACET). 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. Žáci se ochotně zapojují i
do projektů „adopce na dálku“. Společnými silami pedagogů a žáků finančně podporujeme indickou
dívku Prathimu (v rámci projektu Arcidiecézní charity Praha) a dále ukrajinskou zdravotně
postiženou seniorku paní Chrystynu (projekt Důstojný život Diecézní charity ostravsko-opavské).
K tomuto účelu se nám osvědčily dobročinné akce, při kterých někteří učitelé a žáci připraví pro
ostatní pohoštění za zcela dobrovolný příspěvek. 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. Studentku Prathimu již nebudeme nadále podporovat, neboť již dokončila
studium a začala pracovat. Paní Chrystyna v letošním roce zemřela, dožila se věku 79 let. Nově
jsme začali podporovat jinou ukrajinskou seniorku, osmdesátiletou paní Vasylynu.
Nabídku preventivních programů doplňuje činnost Domu dětí a mládeže. Činnost DDM je
zaměřena na pravidelné vzdělávací a volnočasové aktivity a na příležitostné akce jako např.
adventní zájezd do Regensburgu.
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2.1 Program duchovní péče
Na škole působí pracovní skupina pro duchovní oblast pod vedení sestry Kristýny (Mgr. Hruškové)
ve složení: Mgr. Marie Hotmarová, P. Andrea Barbero (školní kaplan), Bc. L. Obrusníková,
Mgr. H. Benešová, RNDr. H. Holcová, PhDr. D. Šumberová, Mgr. K. Karpf,
Mgr. O. A. Gabrielová. Většina členů pracovní skupiny jsou držiteli kanonických misí.
Studentům i pedagogům byly nabízeny akce a programy s duchovním zaměřením – přednášky,
duchovní obnovy pro konkrétní skupiny (pro učitele, pro dívky určité věkové kategorie apod.).
Školní kaplan ve spolupráci s Mgr. Gabrielovou žákům průběžně předávali informace o těchto
akcích.
V průběhu školního roku se dále uskutečnily tyto akce s duchovní tématikou:

mše sv. v kostele sv. Apolináře na začátku, na konci školního roku a na konci doby adventní

v adventní době jsme se jedenkrát až dvakrát týdně scházeli ke zpěvu rorátů

jedenkrát týdně pravidelná mše svatá ve školní kapli a dále při vybraných příležitostech
církevního roku:
 k poctě P. Marie
 ke svátku sv. Ludmily, patronky církevních škol
 na svátek všech věrných zemřelých – „Dušiček“
 k začátku adventní doby
 před Vánocemi
 při příležitosti svátku Zjevení Páně (Tří králů)
 na Popeleční středu – v kostele sv. Karla Boromejského
 v postní době společná účast na bohoslužbě v chrámu Nejsvětějšího Srdce, Svatá brána
 slavnostní mše u příležitosti zakončení školního roku v katedrále sv. Víta, Václava a
Vojtěcha





Program duchovní obnovy pro žáky
-každá třída jedenkrát až 2 x za pololetí setkání se školním kaplanem a sestrou Klárou
(Bc. Obrusníkovou).
Program duchovní obnovy se školním kaplanem pro pedagogy
nástěnka k Roku milosrdenství
Nově jsme se zapojili do Noci kostelů. Tato akce měla mimořádný úspěch. Kapli svaté
Zdislavy navštívilo a uctít relikvie sv. Zdislavy, sv. Jana Pavla II. a blahoslavených
Drinských mučednic přišlo 270 návštěvníků.

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, chvály
i proseb.

3. Ekologická výchova a environmentální výchova
Ekologická výchova je součástí jednotlivých přírodovědných předmětů jako je chemie, biologie,
fyzika, předmětů odborných (základy veřejného zdravotnictví a výchova ke zdraví, ošetřovatelství,
psychologie), ale i předmětů všeobecně vzdělávacích např. křesťanské nauky a občanské nauky.
Běžnou součástí výuky jsou exkurze do botanické zahrady, přednášky a filmová představení
s ekologickými tématy, ale také jednodenní až týdenní pobyty v přírodě se zaměřením na poznávání
přírody – vytváření pozitivních vztahů k přírodě, turistiku, sport a primární prevenci sociálně
patologických jevů. (viz též bod č. 5)
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4. Multikulturní výchova
Realizace multikulturní výchovy se děje prostřednictvím předmětů křesťanská nauka, psychologie
komunikace. Souvisí s multikulturní výchovou, prevencí rasismu a xenofobie. Aktivně se hlásíme
k boji proti holocaustu a jeho popírání. Žáci jsou vedeni k vstřícnému přístupu a respektování
odlišností spolužáků, kteří jsou cizinci, příslušníci menšin a jiného náboženského vyznání. Žáci
sponzorují společně s žáky střední odborné školy sociální 1 dítě a 1 seniorku v rámci projektu
Adopce na dálku.

5. Výchova k udržitelnému rozvoji
Zde je souvislost s ekologickou výchovou (viz bod č. 3). Důležitější než jednotlivé nárazové akce je
trvalé a důsledné vedení studentů k uplatňování šetrného chování a správného vztahu k přírodě
v běžném životě. Jde např. o třídění odpadu. Separování odpadu se stalo běžnou součástí chování
žáků ve škole. Celá výchova je směrována nejen k úctě a šetrnému přístupu k přírodnímu prostředí,
ale také k úctě k člověku, k utváření vztahů důvěry, vzájemné pomoci, pochopení a tolerance.
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6. Vzdělávací akce, poznávací zájezdy a sportovní kurzy
Akce školy





kurzy pro žáky 1. ročníků - sportovně preventivní program ve Zbraslavicích
seznámení s knihovnami; Dům čtení ve Vršovicích – 1. ročník
S archeologií do středověku, Muzeum Hlavního města Prahy – 2. ročník
Škola mladých archeologů, Muzeum Hlavního města Prahy – 1. ročník








adventní zájezd Norimberk - vybraní zájemci
adventní soutěž ve výzdobě tříd spojená se soutěží o originální betlém
Arcidiecézní soutěž žáků školní výuky náboženství
Tříkrálová sbírka
slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníků
školní maturitní ples
Český den proti rakovině – ve spolupráci se SOŠS svaté Zdislavy – celkem 30 dvojic
komentovaná prohlídka katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava – 2. ročník, dálkové studium
komentovaná prohlídka kostela P. Marie Sněžné a klášterní knihovny – 2. ročník dálkového studia
exkurze v mléčné kuchyňce KDDL VFN, 3. ročník
exkurze na transfúzní stanici VFN – 3. ročník
exkurze do podzemního krytu Thomayerovy nemocnice – 3. ročník
exkurze do střediska Armády spásy – 3. ročník
exkurze centrální sterilizace VFN – 1. ročník
exkurze a prohlídka polní nemocnice Lékařů bez hranic – 2. a 3. ročník
výstava Medicína od dob Karla IV. po současnost – Novoměstská radnice,- 3. ročník
exkurze dispečink Zdravotnické záchranné služby HMP - 2. ročník
exkurze do Městské knihovny – 1. ročník
Pouť nemocných a seniorů v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (organizační výpomoc 6 žákyň
3. a 4. ročníku a 3 vyučující)
exkurze do ZOO, zpracování pracovních listů – 1. ročník
















 Slovanský klášter Karla IV. – zbožnost, umění, vzdělanost; výstava k 700. výročí narození
Karla IV. – 1. ročník
 „Múzy v Ječné“ – literární odpoledne s autorským čtením žáků, přednesem oblíbené tvorby
– vybraní zájemci
 exkurze do Národního památníku na Vítkově, program „Legionáři a vznik republiky“ - 3.
ročník
 interaktivní výstava – Vstup beze zbraní – Polní nemocnice Lékařů bez hranic 1. a 2. ročník
 odborné semináře - problematika zrakového postižení a komunikace se zrakově postiženým
pacientem – 1. a 2. ročník
 účast studentek 3. a 4. ročníků na Vítání občánků na Staroměstské radnici v Praze 1 a na
radnici v Praze 5
 divadelní představení – Divadlo v Dlouhé „Oblomov“, 3. ročník
 slavnostní mše u příležitosti zakončení školního roku v katedrále sv. Víta, Václava a
Vojtěcha
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Charitativní akce:



Adopce na dálku – podpora indické dívky Prathimy – ukončeno, dívka dostudovala a začala
pracovat
Důstojný život – podpora ukrajinské seniorky

 Tříkrálová sbírka – výtěžek 8441 Kč
 Český den proti rakovině – „Květinový den“ ve spolupráci se SOŠS svaté Zdislavy,
zapojeno 30 dvojic, celkový výtěžek 152 039 Kč

Sportovní akce




Vánoční turnaj ve volejbale – školní kolo, 24 žáků + tým učitelů
Lyžařský výcvikový kurz – 7 žáků (Herlíkovice v Krkonoších)
Vodácký výcvikový kurz – 5 dní, 13 žáků
– Vyšší Brod – Rožmberk - Český Krumlov - Zlatá Koruna – Boršov

7. Činnost Domu dětí a mládeže
Nabídka činnosti DDM při CSZŠ určena i pro ostatní žáky a studenty
Ve školním roce 2015/2016 se realizovaly tyto aktivity :
Pěvecký sbor „Cože?“
Přípravné kurzy k maturitě: český jazyk, psychologie, odborné předměty, společenské vědy
(dějepis, základy společenských věd, náboženství)
Přípravné kurzy na VŠ: přírodovědný blok (chemie, biologie, fyzika)
Jazykové kurzy a konverzace – anglický a německý jazyk; příprava k maturitě a příprava k
absolutoriu
Znakový jazyk
Čeština pro cizince
Sport a formování postavy
Kurz kresby pravou hemisférou
Liturgický kroužek - „Spolčo“ náboženské a duchovní společenství
Kulturní kroužek – návštěvy výstav, galerií a muzeí; tvorba článků o školním dění do školního
časopisu, recitace a přednes uměleckých textů
Tvůrčí dílny (adventní věnce, ruční výroba svíček a mýdel, voňavé polštářky a jiné drobné dárky)
Řízené samostudium – pomoc se školní přípravou pod vedením pedagoga. Zvláště využíváno
studenty 1. ročníku a studenty se speciálními potřebami.

8.

Soutěže
(umístění v krajských a celostátních kolech)
Psychologická olympiáda – školní a krajské kolo na téma: „Životní motto, kterým se řídím“ 3. místo a cena poroty v krajské soutěži
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9. Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů
Název zahraničního
subjektu

- Sacred Heart Konvent
school – Swaffham,
Anglie

Stát

Charakter kontaktu

Velká Británie

Výměnné pobyty žáků a učitelů za
účelem rozvoje vzájemných vztahů,
rozvoje jazykových kompetencí
a poznávání reálií.
Občasné návštěvy, besedy se žáky,
společné vycházky po Praze -návštěva
divadla
Společný naučný program

9.1 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů

Projekty a granty
Projekt „Adaptační kurzy“ byl realizován ve spolupráci se SOŠS svaté Zdislavy, ale bez finanční
podpory jiných subjektů.
„S chutí do učení!“ – grant MHMP, 62 000,- Kč. Finanční podpora určena k zajištění vzdělávacích
aktivit, nových forem výuky a nových efektivních metod práce se žáky, dále na podporu zájmového
vzdělávání v Domě dětí a mládeže. Cílem projektu je zkvalitnění podmínek vzdělávání.
Tříkrálová sbírka (7 764,- Kč) - prostředky určeny na podporu sociálně znevýhodněných
a nadaných studentů, prevenci sociálně patologických jevů a podporu mimovyučovacích aktivit;
podporu osobnostního rozvoje studentů a pedagogů.
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10. Spolupráce školy se sociálními partnery
● Asociace ředitelů církevních škol
● Asociace ředitelů zdravotnických škol
● Pedagogická fakulta UK
– spolupráce při praktické výuce studentů a jejich vedení našimi zaměstnanci.
● Česká asociace sester (ČAS)
● Spolupráce s vedoucími pracovníky i řadovými pracovníky pracovišť, kde probíhá praktická
výuka je velmi těsná a intenzivní. Vedoucí pracovníci umožňují širokou škálu exkurzí na
špičkových pracovištích. Společně se účastníme různých odborných vzdělávacích programů. Sestry
jsou lektorkami na seminářích pořádaných školou a odborné učitelky vystupují na konferencích
sester, jsou členkami odborné společnosti sester ČAS a samozřejmostí je i jejich registrace
v registru nelékařských zdravotnických pracovníků.
Vedoucí sestry navštěvují naši školu, seznamují žáky s pracovišti a podmínkami přijetí absolventů
do pracovního poměru.
Vedoucí sestry jako sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu ke kompetencím žáků
a sdělují své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace.

10. 1 Praktická výuka
Praktická výuka se uskutečňuje ve velkých zdravotnických zařízeních v Praze na základě smluv.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2
interní oddělení a ambulance, gynekologické oddělení, oddělení šestinedělí,
klinika dětí a dorostu – kojenecké oddělení, oddělení větších dětí, ambulance
Thomayerova nemocnice v Praze 4 – urologické oddělení
Nemocnice Sv. Karla Boromejského v Praze 1 – chirurgické oddělení, interní ambulance, lůžka
ošetřovatelské péče a další oddělení
Stacionář Zvonek, Praha 4, oddělení handicapovaných

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení)
typ vzdělávání
zaměření
počet
účastníků
1 x kurz
Základy první pomoci
11

určeno pro
dospělé/ žáky
dospělé

akreditace
MŠMT ano/ne
zák. 561/2004 §114
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12. Další aktivity, prezentace školy
Propagace školy za účelem získání žáků ZŠ jako zájemců o studium na naší škole:
 Prezentační akce na základních školách s ukázkami a nácvikem první pomoci
– do prezentace byli zapojeni také žáci 3. a 4. ročníků
 Den první pomoci – praktický nácvik postupů a prezentační akce školy ve spolupráci se VOŠZ
SŘMR na ZŠ T. G. Masaryka
 Ochrana člověka za mimořádných okolností – první pomoc, praktický nácvik postupů a
prezentační akce školy na ZŠ Klausova, Praha 5
 Tři dny otevřených dveří v budově školy
– do prezentace byli zapojeni žáci vyšších ročníků naší školy
 Prezentace ve zvláštní příloze Katolického týdeníku – o svých zkušenostech z výuky ve škole,
praktické výuky v nemocničním prostředí a účasti na školních akcích hovořili s novinářem žáci
2. až 4. ročníků
 Žáci naší školy se podíleli na vánoční výzdobě v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava
výzdobou vánočního stromu

12. 1 Ubytování
Škola nemá vlastní domov mládeže, ale mimopražští žáci využívají ubytování ve dvou
křesťanských domovech, jedná se o Křesťanský domov mládeže svaté Ludmily ve Francouzské
ulici, Katolický domov mládeže v Černé ulici. V domovech mládeže mají zajištěno celodenní
stravování, dohled, případnou pomoc při přípravě na školní výuku a nabídku činností dle zájmu
žáků. Úzce spolupracujeme s vychovatelkami, zejména při plnění individuálních vzdělávacích
programů.

12. 2 Školní stravování
Škola nemá vlastní školní jídelnu. Naši žáci však mohou využívat jiné školní jídelny v blízkosti
školy. Nejčastěji je to jídelna Gymnázia, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené,
Praha 2, Ječná 27 (asi 2 minuty), dále nabízíme možnost stravování v jídelně Křesťanského domova
mládeže svaté Ludmily ve Francouzské ulici (asi 10 min.).

13. Využití školských zařízení v době školních prázdnin
období školních prázdnin je využito k opravám a modernizaci objektu i zařízení
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V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
V uplynulém období kontroly ČŠI a jiných státních kontrolních orgánů nekonaly.
Kontrola agendy ředitele školské právnické osoby CSZŠ Jana Pavla II. č. j. 22/28.-1/162 byla
provedena 28. 1. 2016 Mgr. Evou Tomáškovou, odbor kontroly a metodiky Arcibiskupství
pražského.
Předmětem kontroly byla aktuálnost, úplnost a archivace dokumentace školy.
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VI.
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015
Účetní období:
Hospodářský výsledek :

1. 1. – 31. 12. 2015

- 82.580,42 Kč

Hospodaření školy s finančními prostředky bylo v roce 2015 uzavřeno s dosaženou účetní ztrátou
82580,42Kč z hlavní činnosti. Činnost hospodářská v tomto roce nebyla vykazována. Ztráta byla zúčtována
v plném rozsahu dle usnesení rady ŠPO na vrub Rezervního fondu.
V tomto účetním roce celkové výnosy činily 7.334 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2014 to bylo méně o 1,75% tj.
o 131tis.Kč méně. Celkové náklady dosáhly 7.416 tis. Kč a ve srovnání s předchozím účetním obdobím byly
udrženy na téměř stejné úrovni s mírným navýšením o 2,7%.
Primární složkou výnosů byly dotace MŠMT 6.410.982,-Kč, u kterých došlo k nezanedbatelnému
meziročnímu snížení o 7.42% především v důsledku systémové změny způsobu výpočtu dotačních prostředků
pro střediska volného času, u kterého došlo proti roku předchozímu ke snížení dotace o 31%, tzn. o 460 tis.
Kč. Provozní dotace pro školu ve výši 5.321 tis. Kč a pro DDM 1.027 tis. Kč byly plně vyčerpány, stejně jako
účelové dotace na Zvýšení platů pracovníků církevního školství ve výši 59 tis. Kč a dotace na Kompenzační
učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením ve výši 4 tis. Kč.
Žáci, rodiče a ostatní fyzické osoby darovali CSZŠ Jana Pavla II. včetně DDM 150.114,-Kč. Platby žáků
v rámci výuky na školní akce činily 101 tis. Kč a jsou evidovány v rámci darů rodičů žáků. Právnické osoby
darovaly celkem 329.789,- Kč. Zřizovatel školy poskytl dar z prostředků Svatováclavské sbírky 11.700,-Kč
a dar na odměny pedagogů 9.648,- Kč, dále škola obdržela dar z Tříkrálové sbírky 8.411,-Kč a organizace
TTC Marconi s.r.o. zaslala škole dar 300 tis. Kč. Celkové dary z výše uvedeného výčtu byly meziročně vyšší
o celých 241 tis. Kč. Fyzické a právnické osoby poskytly škole dary v celkové výši 480 tis. Kč.
Tržby z prodeje služeb školy v rámci hlavní činnosti za pořádaná školení v roce 2015 dosáhly 12.500,-Kč.
Školné bylo vykázáno ve výši 331 tis. Kč a tržby z prodeje služeb Domu dětí a mládeže činily 71 tis. Kč.
V rámci Ostatních výnosů bylo dosaženo plnění 28 tis. Kč a v porovnání s rokem předchozím došlo
k navýšení o 19 tis. Kč. Zpravidla jsou tvořeny bankovními úroky a zúčtováním čerpání fondů. Z Rezervního
fondu byl čerpán účelový dar na ples a využití zůstatku daňové úspory r. 2012 5.242,- Kč na kancelářské
potřeby a opravu kopírovacího stroje, v rámci stanov Sociálního fondu bylo hrazeno vstupné na kulturní akce
a náklady na duchovní obnovu ve výši 17 tis. Kč.
Nejvyšším nákladem byly v roce 2015 mzdové náklady vč. náhrad za nemoc v částce 3.960tis. Kč, které byly
v důsledku snížení provozní dotace upraveny v rámci úsporných opatření personálními změnami a sníženy
meziročně o 50 tis. Mzdy pro činnost střední školy činily 3.449 tis. Kč a v rámci DDM bylo vyplaceno na
mzdách 506 tis. Kč. Sociální a zdravotní pojištění bylo meziročně nižší o 1,33% a činilo celkem 1.258 tis. Kč.
Spotřební materiál škola a DDM v rámci poskytnutých a získaných finančního prostředků pořídila v tomto
roce stejně jako v minulém jen v nezbytném rozsahu za 221 tis. Kč, což bylo o 23 tis. Kč méně než v r. 2014.
I přesto se kromě běžného spotřebního materiálu podařilo zajistit a obnovit vybavení pro výuku i využití
v rámci DDM (např. tiskárna, vitríny, počítač, sportovní vybavení, diktafon) v úhrnné hodnotě 40 tis. Kč.
U energetických nákladů došlo k 15 % navýšení proti roku předchozímu (37 tis. Kč) zejména v důsledku
změny podílu školy na celkových provozních nákladech budovy. Náklady celkově činily 273 tis. Kč.
Celkové náklady na služby, hrazené školou, byly taktéž mírně navýšeny napříč celým spektrem služeb o 4,4%
tj. o 68 tis. Kč a celkově bylo za ně vykázáno 1.636 tis. Kč.
V následujícím účetním období je prioritou vedení školy v ekonomické oblasti dosažení vyrovnaného
hospodaření.
Zpracovala: Ing. Hana Piechová
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří přispěli k dobrým výsledkům naší práce.
Sestrám a lékařům školních stanic za nezištnou a obětavou spolupráci při praktické výuce,
Ing. Jaroslavu Němcovi za práci ve školské radě, školnímu kaplanovi Andrea Barberovi,
dárcům za jejich velkorysost, majiteli budovy – České provincii Kongregace Dcer Božské
Lásky a zástupcům zřizovatele Arcibiskupství pražského: PhDr. Mgr. et Mgr. Filipu
Dostálovi – vedoucímu Referátu církevního školství a Mgr. Evě Tomáškové.
Zvláštní poděkování patří Mons. Mgr. Václavu Malému, biskupskému vikáři pro vzdělávání.

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.
Přílohou č. 1 této výroční zprávy je kopie zápisu z jednání školské rady ze dne 7. 10. 2016

V Praze dne 7. 10. 2016

.....................................................
PhDr. Martina Margaritovová
ředitelka školy

Příloha č. 1 Kopie zápisu z jednání školské rady dne 7. 10. 2016
Příloha č. 2 Učební plán – školní vzdělávací program: Praktická sestra, denní studium
obor vzdělání: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Příloha č. 3 Učební plán - školní vzdělávací program: Praktická sestra, dálkové studium
obor vzdělání: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Příloha č. 4 Učební plán - školní vzdělávací program: Sociální činnost, dálkové studium,
obor vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost
Příloha č. 5 Výkaz zisků a ztrát k 31.12. 2015
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Příloha č. 1 Kopie zápisu z jednání školské rady dne 7. 10. 2016
Zápis č. 1 /2016 ze zasedání Školské rady CSZŠ Jana Pavla II., dne 7. 10. 2016
Přítomni:
PhDr. Filip Dostál, Mgr. Marie Šiková, Mgr. Jindřiška Paluchová
PhDr. Martina Margaritovová
1. Volba předsedy
- zvolena Mgr. Marie Šiková počtem hlasů 3:0:0
2. Návrh programu zasedání předsedou:
- projednání a schválení výroční zprávy za šk. rok 2015/2016
3. Informace o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele školy
4. Školská rada projednala návrh a po zapracování připomínek schválila výroční zprávu
za školní rok 2015/2016 počtem hlasů 3:0:0
5. Školská rada vyslovila poděkování bývalé paní ředitelce Mgr. Hotmarové, za vše
dobré, co pro školu za svého působení vykonala.

Zápis zapsala:
Mgr. Marie Šiková, předsedkyně rady CSZŠ Jana Pavla II.

V Praze dne 7. 10. 2016

28

Příloha č. 2

Učební plán
Název a adresa školy:
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, 120 00 Praha 2
Název školního vzdělávacího programu: Praktická sestra
Kód a název oboru vzdělání: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Platnost školního vzdělávacího plánu: od 1. září 2010
Názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
1.

Povinné předměty
Český jazyk
Literatura
Cizí jazyk
Křesťanská etika a liturgické cvičení*
Křesťanská nauka
Občanská nauka
Dějepis
Dějepis - seminář
Literatura - seminář
Chemie
Biologie
Fyzika
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
První pomoc
Somatologie
Klinická propedeutika
Výchova ke zdraví a veřejné zdravotnictví
Základy odborné terminologie
Psychologie a komunikace
Ošetřovatelství
Ošetřovatelská péče v interním lékařství
Ošetřovatelská péče v chirurgii
Speciální ošetřovatelská péče
Předmět praktického vyučování
Ošetřování nemocných

Hodin celkem

2.

v ročníku
3.

4.

celkem

2
2
3/3/
-*
1
1
1
2/1/
1
1
2
2
2/2/
1/1/
2
1
2/2/
2/1/
3/2/
-

1
2
3/3/
-*
1
1
1
1
1
1
2
2
2/2/
1/1
2
2
1
2
6/4/
-

1
2
3/3/
13)
- (1)
1
1
2
2
2/1/
2
2
1)
2

1
2
3/3/
13)
- (1)
1
1
1
2
2
1/1/
1
1
2)
2

5
8
12
63)
4
4
2
1
1
3
2
2
7
8
4
2
2
4
2
2
2
7
9
3
3
4

-

-

12/12/

13/13/

25

31

32

33

32

128

Učební plán – úprava pro školní rok 2015/2016
*Od 1. 9. školního roku 2015/2016 je předmět Křesťanská etika a liturgické cvičení v 1.
ročníku nahrazen předmětem Křesťanská nauka. Dobíhající program předmětu
Křesťanská etika a liturgické cvičení se vyučuje ve 2., 3. a 4. ročníku
*Od 1. 9. školního roku 2016/2017 je předmět Křesťanská etika v 1. a 2. ročníku
nahrazen předmětem Křesťanská nauka. Dobíhající program: Ve 3. a 4. ročníku výuka
pokračuje dle osnov předmětu Křesťanská etika a liturgické cvičení.
1)

z toho 1 hodina ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví, 1 hodina ošetřovatelská péče v pediatrii
z toho 1 hodina ošetřovatelská péče v neurologii a psychiatrii, 1 hodina ošetřovatelská péče v malých klinických oborech
3)
dobíhající program
2)
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Příloha č. 3:

Učební plán
Název a adresa školy:
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, 120 00 Praha 2
Název školního vzdělávacího programu: Praktická sestra, forma: dálkové studium
Kód a název oboru vzdělání: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Stupeň poskytovaného vzdělání:
zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
(podle § 85 zákona 561/2004 Sb. školského zákona)
Platnost školního vzdělávacího plánu: od 1. září 2013
Názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin
ročník
2. pololetí

1.
1. pololetí
Hodin za
týden

Odborné předměty
První pomoc
Somatologie
Výchova a zdraví a veřejné
zdravotnictví
Ošetřovatelství
Základy odborné terminologie
Klinická propedeutika
Ošetřovatelská péče v interním
lékařství
Ošetřovatelská péče v chirurgii
Speciální ošetřovatelská péče
Psychologie a komunikace
Křesťanská etika
Ekonomika
Předměty praktické výuky
Ošetřování nemocných
Ošetřování nemocných
– souvislá praxe
Maximální počet konzultačních týdnů
za pololetí:
Konzultace - hodin celkem
Hodin celkem
(včetně Ošetřování nemocných souvislá praxe)

i
ii

t

c

Hodin
celkem

t

c

2/1
1
1

20
10
10

3/2
1

30
10

3/3

10

Hodin
za týden

t

c

110
300

c

1

10

1/1

10

1
2

10
20

2

30
4/4
2 týdny = 80 hodin
10

Hodin
celkem

t

10

ročník
2. pololetí

2.
1. pololetí
Hodin
za týden

t

c

Hodin
celkem

t

c

Hodin
za týden

t

c

celkem

Hodin
celkem

t

c
20
20
10

1

10

1

10

40
10
10
40

20

1
1
2
1
1

10
10i
20
10
10

1
1
1
1
1

10
10ii
10
10
10

40
20
30
20
20

40

4/4

50

160
160

10

10

110

40
5/5
2 týdny = 80 hodin
10

10

110

10
110

300

440
600

z toho 5 hodin ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví, 5 hodin ošetřovatelská péče v pediatrii
z toho 10 hodin ošetřovatelská péče v neurologii a psychiatrii
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Příloha č. 4:

Učební plán
Název a adresa školy:
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, 120 00 Praha 2
Název školního vzdělávacího programu: Sociální činnost
Kód a název oboru vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost
Forma: dálkové studium
Platnost školního vzdělávacího plánu: od 1. září 2013

Celkový počet vyučovacích hodin
v ročníku
Celkem

Názvy vyučovacích předmětů
Povinné předměty
Český jazyk
Literární výchova
Cizí jazyk – anglický jazyk
Dějepis
Základy společenských věd
Křesťanská nauka
Biologie a ekologie
Chemie
Fyzika
Matematika
Zdravotní nauka
Zdravotní tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika a základy podnikání
Sociální politika a sociální
zabezpečení
Právo
Sociální péče
Pečovatelství
Základy pedagogiky
Výchovné a volnočasové činnosti
Hudební výchova a duchovní hudba
Hudební a pohybová výchova
Výtvarná výchova
Dramatická výchova
Psychologie a komunikace
Předmět praktického vyučování
Odborná praxe
Celkem hodin

1.

2.

3.

4.

5.

10
10
30
20
10
20
15
20
20
10
-

10
10
20
10
20
10
10
10
20
10
10
-

10
10
20
10
10
10
10
20
20

10
10
20
10
10
20
20

10
10
30
10
10
20
10

50
50
120
30
30
50
30
15
10
70
40
20
60
50

-

-

20

10

10

40

10
10
10
10

20
10
10
10
10
10

10
10
20
10
10
10

10
10
30
10

10
10
20
10
10

30
30
60
80
10
10
10
10
10
50

10
215

10
220

10
220

40
210

40

110

210

1075
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Příloha č. 5:
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