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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.
Úvod

Slovo ředitelky školy
Školní rok 2018/2019 byl již 29. rokem činnosti Církevní střední zdravotnické školy Jana
Pavla II. Vedení školy s pedagogickým týmem pracovalo na tvorbě nového školního vzdělávacího
programu pro studijní obor Praktická sestra. Žáci 1. ročníku v denní i dálkové zkrácené formě
nastoupí ke studiu v tomto oboru v novém školním roce 2019/2020.
Tým odborných učitelek a žáků 2. ročníku započal s vytvářením edukačních programů z oblasti
dentální hygieny, první pomoci a zdravovědy pro děti z mateřských a základních škol. Knižní fond
školní knihovny byl aktualizován a rozšířen o nové odborné publikace z oboru ošetřovatelství,
medicíny i literatury.
V průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2019/20 jsme zaznamenali zvýšený zájem uchazečů
o nově otevíraný obor Praktická sestra, a proto jsme se rozhodli poprvé otevřít dvě třídy 1. ročníku
denní formy studia.
Mgr. Marie Šiková, ředitelka školy

Slovo kaplana školy
Heslo, které nás ve školním roce 2018/2019 provázelo, bylo: „Ty jsi pro mě dobrem“.
Během všech činností totiž Mše svaté, duchovní obnovy, výletů, adaptačních kurzů 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. Na začátku a na konci školního roku,
o Vánocích a Dušičkách se všichni žáci účastnili celoškolní bohoslužby.
Studenti a učitelé měli také možnost duchovního rozhovorů a svátosti smíření.
Jedna studentka začala navštěvovat katechumenát a její křest je plánovaný na Velikonoce příštího
roku.
Andrea Barbero FSCB, školní kaplan
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I.
Základní údaje o škole dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2015

1. Přesný název školy, školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení MŠMT k 31. 8. 2019

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.
2.

Sídlo: Ječná 33, 120 00 Praha 2

3. Kontakty pro dálkový přístup (IČO, IZO, tel, e-mail, web, DS)
Webové stránky právnické osoby
www.skolajecna.cz
www.facebook.com/skolyjecna
telefon: 224941578, e-mail: skolajecna@skolajecna.cz, datová schránka: zszmcvu
Identifikační číslo: 00 638 714,
IZO: 110 010 116
Rezortní identifikátor (REDIZO): 600 019 454
4. Zřizovatel, právní forma, členové rady ŠPO
Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1
Právní forma – školská právnická osoba
členové rady školské právnické osoby:
Mgr. Monika Vágenknechtová
Ing. Jarmila Bláhová
PhDr. Ivana Bernardová
5.

Vedení školy, ředitel, statutární zástupce (kontakty)
ředitelka: Mgr. Marie Šiková
telefon: 224941578, e-mail: skolajecna@skolajecna.cz, ID datové schránky zszmcvu
statutární zástupkyně: PhDr. Martina Margaritovová
telefon: 224943108 e-mail: skolajecna@skolajecna.cz

6.

Údaje o školské radě
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.
Poslední volby do školské rady proběhly dne 20. 9. 2018
Ve školním roce 2018/2019 školská rada pracovala ve složení
Mgr. Monika Vagenknechtová – od 1. 3. 2018 za zřizovatele
Mgr. Helena Drlíková od – od 1. 10. 2018 za pedagogy
Mgr. Jindra Paluchová – od 1. 10. 2018 za zákonné zástupce a zletilé studenty
Zpráva o činnosti školské rady (viz příloha č. 1)
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7.

Charakteristika školy
Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. je škola církevní, jejímž posláním je kvalitně
připravit mladé lidi po stránce odborné i lidské ke svému povolání – službě nemocným, trpícím
a hendikepovaným s odkazem na křesťanské hodnoty a úctu k člověku. CSZŠ Jana Pavla II. je
vstřícné, bezpečné, přátelské a stimulující prostředí pro žáky, rodiče i pedagogy. Žáci jsou
dobře připravováni na svoje budoucí povolání i osobní život.
Škola je aktivní, iniciativní a otevřená novým metodám a přístupům. Učí žáky jak se učit, jak
spolupracovat, komunikovat, vzájemně si naslouchat a přebírat spoluzodpovědnost za své
vzdělání. Od svých pedagogů očekává vysokou odbornost, individuální přístup, vstřícnost a
ochotu pomáhat při řešení problémů žáků.

8. 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

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.
110010116

C00

Střední škola

Praha 2

181016401

G11

Dům dětí a mládeže

Praha 2

4

Ječná
33/527
Ječná
33/527

český

230

platné

český

neuvádí se

platné

II.
Přehled oborů vzdělávání dle rejstříku
kód oboru

název oboru/vzdělávacího programu

cílová kapacita

53 41 M/01

Zdravotnický asistent/ Praktická sestra,
denní a dálková zkrácená forma

53 41 M/03

Praktická sestra/ Praktická sestra

75-41-M/01

Sociální činnost, dálková forma

230
od roku 2019/20
– obor dobíhající
nahradí od roku 2019/20
obor dobíhající
150

1. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů
oproti školnímu roku 2017/2018
a) nové obory / programy
53-41-M/03 Praktická sestra/školní vzdělávací program Praktická sestra
Obor praktická sestra nahrazuje obor zdravotnický asistent, který je od školního roku
2019/2020 oborem dobíhajícím.
Pro školní rok 2019/2020 byli přijímáni uchazeči do oboru:
- 53-41-M/03 Praktická sestra, školní vzdělávací program „Praktická sestra“
denní studium
- 53-41-M/03 Praktická sestra/školní vzdělávací program „Praktická sestra“,
zkrácené dálkové studium pro absolventy jiných studijních oborů středních škol
s maturitní zkouškou
b) zrušené obory / programy
nemáme
Obor Sociální činnost, 75-41-M/01, dálková forma,
- obor není realizován pro nedostatek zájemců

2. Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb uvedená v rozhodnutí o zápisu
do školského rejstříku:
Praha 2, Ječná 33
vlastník budovy:
církevní organizace – Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky
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nekvalifikovaných
Střední škola
2

počet pedagogických
pracovníků
kvalifikovaných
23
1,25
21

0

6

9,8

0
2

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků
100%
0,3
24

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané
celkem

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

Škola

III.

Rámcový popis personálií

1. Pedagogičtí pracovníci
a. počty osob dle zahajovacích výkazů

10,6

další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet hodin

zaměření

8

Řešení problémů
ve třídě

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

Vzdělávací agentura
Michalská 1752, Praha 2
akreditace MŠMT

2

Asociace zdravotnických
škol, z.s.

1

ČBK

1

PhDr. Michal Chytrý

1

11 hodin

Odborná
konference
ředitelů
zdravotnických
škol
Konference
církevních škol a
školských zařízení
Syndrom vyhoření
a zátěžové situace
pedagogických
pracovníků
Chemie pro život

2 hodiny

školení GDPR

23

1 den

Bakaláři - školení
Bakaláři konference
Zasedání celostátní
předmětové
komise učitelů
ČJL

2

VŠChT v Praze
všichni pedagogové
CSZŠ
Bakaláři software, s.r.o.

1

Bakaláři software, s.r.o.

1

Předmětová komise CJL
zdravotnických škol

1

Ústav pro českou
literaturu
AV ČR

1

SZŠ a VOŠZ Praha 4

1

Společnost bratří Čapků

1

AV, ústav pro českou
literaturu

3 dny

3 dny

4 hodiny

Přednášky, semináře, konference

c.

4 hodiny

2 x 5 hodin

celkem 30
hodin

3 hodiny

20 hodin
30 hodin

Vzdělávací
semináře
Zasedání celostátní
předmětové
komise odborných
učitelek
Literatura 20.
století
Literatura 20.
století

3 hodiny

TANR

3

ZZS HMP

4 hodiny

PEG od přípravy
po zavedení a
dlouhodobé
používání
Ošetřovatelská a
nutriční péče

1

VFN, 4. interní klinika

7

počet hodin

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

10 hodin

Poznávání historie

1

Společnost Aloise Jiráska

2 x 8 hodin

Seminář ASUD
Literární a církevní
dějiny 20. století
Psychologie
osobnosti a práce
s klientem nejen
pro formátory
Vzdělávací
sebezkušenostní
skupina
Katolická
charismatická
konference

1

ASUD

Duchovní obnova

2x výjezd

8 hodin

100 hodin

Přednášky, semináře, konference

5 dnů
3x3 dny
2 dny stáž
2 dny - stáž

4 hodiny

5 dní

7 dní

1 den
2 dny
1 měsíc

Práce sestry
v sociálních
službách
Gynekologická
ambulance
Lebendiger
Unterricht mit
Schritte int.Neu
Nové materiály ve
výuce
Aktivní účast na
patristické
konferenci v
Oxfordu
Nové víno do
nových měchů
P. V. Kodet
Globalizig the
Culture Wars
Zpátky do lavic
- biologie
studijní pobyt
Oxford University
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Matice česká

1

CMT Olomouc, UP

1

CMT Olomouc, UP

1

Charismatická obnova v
ČR

1

Kongregace Školských
sester de Notre Dame

1

Mgr. H Macková

1

MUDr. Chaloupecký

1

Akreditace MŠMTDVPP
PhDr. V. Hutarová

1

Fakulta bohoslovectví
Oxford University

1

Kongregace Školských
sester de Notre Dame

1

Centrum pro studium
politické filosofie, etiky a
náboženství

1

Př.F UK

1

TF UK

počet hodin
11 hodin
4 hodiny
3,5 hodiny

Studium, rozšiřování aprobace, kurzy, přednášky

3,5 hodiny
3,5 hodiny
3,5 hodiny

e- learrning

e- learrning

2 dny

1 den
5 dní
celý rok prezenční
navazující
magisterské
studium
celý rok
celý rok prezenční
navazující
magisterské
studium
celý rok prezenční
navazující
magisterské
studium

zaměření
Školní maturitní
komisař – prezenční
seminář
Konzultační seminář
pro školní maturitní
komisaře
Hodnotitel ústní
zkoušky – anglický
jazyk
Hodnotitel ústní
zkoušky – PUP
anglický jazyk
Hodnotitel ústní
zkoušky
český jazyk
Hodnotitel ústní
zkoušky – PUP
český jazyk
Zadavatel
didaktických testů a
písemných prací
společné části MZ
Zadavatel
didaktických testů a
písemných prací
společné části MZ
pro žáky s PUP
Vybrané aspekty
emoční a sociální
inteligence
pedagoga
Mezinárodní
konference
doktorských
studijních programů
Letní škola historie
Anglický jazyk pedagogika
doktorandské
studium 4. ročníkobor: historieobecné dějiny
Učitelství CEJ jako
cizího jazyka

9

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

NIDV

1

NIDV

2

NIVD

2

NIVD

2

NIVD

2

NIVD

5

NIVD

5

NIVD

1

PedF UK Praha

1

UK

1

PedF UK Praha

1

PedF UK Praha

1

KTF UK, katedra
Spirituální teologie

1

FFUK

1

FF UK

d. údaje o učitelích jazykového vzdělávání

počet učitelů cizích jazyků

z toho

s odbornou kvalifikací
(dle zákona o pedagogických
pracovnících)
bez odborné kvalifikace
(dle zákona o pedagogických
pracovnících.)
rodilý mluvčí

celkem (fyzické osoby)
2
Přepočteno na plně
zaměstnané
1,00
0
0

2. Nepedagogičtí pracovníci školy
a. počty osob
fyzické osoby přepočtení na
celkem
plně zaměstnané
8
3,95
b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet
účastníků

Zaměření

Semináře, kurzy

Mzdové aktuality, návrhy změn od r. 2019
+ GDPR v praxi mzdových a personálních
útvarů
Seminář k ISPV – obor nejvyššího vzdělání

1
1

Daně z příjmů a účetnictví

1

Důchodové a nemocenské pojištění,
SP a ZP 2019

1

Účetnictví nestátních neziskových organizací

2

Sestavení účetní závěrky a DPPO NNO

1

Aktuality ve mzdové účtárně 2019
+ Novinky z Daňového balíčku roku 2019

1

DPH v příkladech + novela 2019 prakticky

1
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vzdělávací instituce
BRZO -vzdělávací
centrum, Brno
TREXIMA, s.r.o.
ECONOMIS.CZ, s.r.o.
Ostrava
BRZO - vzdělávací
centrum, Brno
Arcibiskupství pražské,
referát církevního
školství, Praha
22HLAV EDU, PHA 4
BRZO - vzdělávací
centrum, Brno
BRZO - vzdělávací
centrum, Brno

IV.
Příjímací řízení
Střední škola

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
Praktická sestra 53-41-M/03 denní vzdělávání

skupina oborů
vzdělání,
kód, název
počet přihlášek celkem

95

počet kol přijímacího řízení celkem

4

počet přijatých celkem včetně přijatých
na autoremeduru

79

z toho v 1. kole

29

z toho ve 2. kole

33

z toho v dalších kolech

17

z toho na odvolání

0

počet nepřijatých celkem

16

počet volných míst po přijímacím řízení

obor: Praktická sestra 53-41-M/03
denní vzdělávání
počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro
školní rok 2019/2020
obor: Praktická sestra 53-41-M/03
dálkové zkrácené studium
počet volných míst po přijímacím řízení
obor: Praktická sestra 53-41-M/03, dálkové zkrácené studium

11

4

44

0

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

Počty tříd, žáků, studentů
a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů)
počet
žáků
116

počet tříd
4

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku
- přerušili vzdělávání: 4
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 1
- sami ukončili vzdělávání: 6
- vyloučeni ze školy:0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 7 z toho nebylo povoleno opakování: 3
- přestoupili z jiné školy: 1
- přestoupili na jinou školu: 3
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 0
b. vzdělávání při zaměstnání (údaje ze zahajovacích výkazů)
počet
studentů
55

počet tříd
2

Změny v počtech studentů v průběhu školního roku
- přerušili vzdělávání: 1
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0
- sami ukončili vzdělávání: 8
- vyloučeni ze školy: 0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 0
- přestoupili z jiné školy: 0
- přestoupili na jinou školu: 0
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 0
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2.

Průměrný počet žáků, studentů na třídu a učitele
c. denní vzdělávání
průměrný počet žáků na třídu

průměrný počet žáků na učitele

29

14

d. vzdělávání při zaměstnání
průměrný počet studentů na třídu

průměrný počet studentů na učitele

27,5

20

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

počet žáků
celkem
z toho nově
přijatí

Jihočeský

Žáci, studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji
(včetně studujících dálkového zkráceného studia)

kraj

3.

0

0

0

0

3

7

3

0

0

1

54

2

2

72

0

0

0

0

0

3

2

0

0

1

20

0

2

28
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů

4.

(po opravných zkouškách a doklasifikaci)

a. denní vzdělávání
prospělo s vyznamenáním

5

z celkového počtu žáků: neprospělo

11

opakovalo ročník

3

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

94

tj. % z celkového počtu žáků

86,2 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka za školní rok

163,9

z toho neomluvených za školní rok

3,85

b.

vzdělávání při zaměstnání

z celkového počtu
studentů:

prospělo s vyznamenáním

34

neprospělo

0

opakovalo ročník

0

počet studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

50

tj. % z celkového počtu studentů

100 %

průměrný počet zameškaných hodin na studenta

23,3

z toho neomluvených
2.

0

Výsledky maturitních zkoušek
MATURITNÍ ZKOUŠKY

škola

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

26

29

z toho konali zkoušku opakovaně

10

1

počet žáků a studentů závěrečných ročníků,
kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v jarním termínu

5

1

prospěl
s vyznamenáním

2

16

prospěl

16

12

neprospěl

8

1

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.

počet žáků, kteří byli hodnoceni
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3.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu).
Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin.
1 studující Kosovo
3 studující Rusko
1 studující Sýrie
10 studujících Ukrajina
Studující, kteří již na území ČR navštěvovali předchozí školu, většinou nemají vážnější potíže.
Ti žáci, kteří přicházejí přímo ze zahraničí po absolvování kurzu českého jazyka, mají
prospěchové problémy hlavně v nižších ročnících. Pokud jde o žáky, kteří jsou v ČR krátkou
dobu a jejich znalosti češtiny nejsou dostačující, je jim přiznána pedagogická podpora a
individuálním přístupem jsou podporováni ke zvládnutí učiva a zlepšení komunikačních
schopností v češtině. Studijní problémy ve vyšších ročnících však mnohdy nejsou způsobeny
jazykovou bariérou, ale nedostatečnými volními vlastnostmi žáků, malou pílí nebo
nedostatečnými studijními předpoklady.
Všichni tito studující mají možnost navštěvovat v rámci aktivit Domu dětí a mládeže kroužek
českého jazyka, který je určen pro cizince.

4.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
V letošním školním roce bylo integrováno v běžných třídách 22 žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Pro 8 žáků byl vypracován individuální vzdělávací
plán. Ostatní žáci byli ve výuce zohledňováni dle doporučení školského poradenského zařízení
(dále jen ŠPZ). U nezletilých žáků zveme vždy rodiče ke konzultacím a nastavení plánu dle
doporučení ŠPZ.
Výchovné poradkyně v případě potřeby zprostředkují žákům se SVP vyšetření v pedagogickopsychologické 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. Nejčastěji jde o možnost využívání PC, individuální
přístup při ověřování znalostí, zohlednění a delší časový limit při skládání maturitní zkoušky,
poskytování konzultací ke studijním strategiím, případně vypracování individuálního
vzdělávacího plánu.
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.
Individuální přístup a respektování doporučení poraden umožňuje snížit školní neúspěšnost
těchto žáků. Na druhé straně klade větší počet těchto žáků ve třídě velké nároky na organizaci
výuky i úsilí vyučujícího.
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5.

Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Nadané žáky, jejichž nadání by bylo potvrzeno na základě vyšetření PPP, nemáme.
Ředitelka školy doporučila pro práci se studenty, kteří projevují mimořádný zájem a jsou
úspěšní ve studiu, individuální přístup, který vede k rozvoji.
Jedná se o práci v zájmových útvarech, účast na mimoškolních výběrových akcích a soutěžích.

6.

Ověřování výsledků vzdělávání
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.
Vzhledem k tomu, že projekt končí tento rok, byli testováni pouze žáci 4. ročníku,
kteří byli žáky školy od 1. ročníku.
Obecné studijní
Český jazyk
Anglický
Ročník
Matematika
předpoklady
a literatura
jazyk
4.

48

50

test SCATE
2 žáci úroveň A1
4 žáci úroveň A2
4žáci úroveň B1
2 žáci úroveň C1

40

SCIO - 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 ke zlepšení spolupráce s rodiči
Anketa spokojenosti
Koncem školního roku dostali žáci 1. 2. a 3. ročníku opět možnost vyjádřit své názory a
postřehy v „Anketě spokojenosti“. Žákům bylo umožněno vyjádřit se k různým situacím a
záležitostem jako např. líbilo se mi, nelíbilo se mi, setkal jsem se se šikanou, celkový pocit
spokojenosti na škole. Někteří žáci anketní lístek podepsali, většinou ale odpovídali anonymně.
V odpovědích výrazně převažovala spíše spokojenost s celkovým klimatem školy. Pouze 3 žáci
byli méně spokojeni.
Žákům se ve škole líbila klidná rodinná atmosféra, možnost diskuzí během výuky, výlety,
exkurze, akce pořádané školou (zejména lyžařský a vodácký kurz) a studentky třetího ročníku
uváděly spokojenost s praktickou výukou v nemocnici. Pozitivně žáci hodnotili přístup většiny
učitelů, jejich trpělivost, vstřícnost, ochotu vše vysvětlit.
Nedostatky ve škole, které několik studentů popsalo, byly spíše technického rázu (občas
nepořádek na WC, v létě horko ve třídách, v zimě lepší topení).
Na otázky mapující spokojenost ve třídě 4 žáci odpověděli, že se setkali na škole se šikanou ve
formě zesměšňování a posmívání se. Vždy však uvedli, že toto bylo řešeno a pomluvy již dále
nepokračují. Většina žáků ale hodnotila vztahy ve třídě pozitivně.
Z ankety také vyplývá spokojenost žáků s výukou, nejvíce se jim líbí odborné předměty.
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7.

Školní vzdělávací programy
Ve školním roce 2018/2019 byl připraven a následně schválen nový školní vzdělávací program
s názvem „Praktická sestra“ pro obor praktická sestra 51-43-M/03.
Školní vzdělávací program „Praktická sestra“ byl vytvořen pro formu denního studia
a pro dálkové zkrácené studium. V roce 2019/2020 začne vyučování oboru praktická sestra dle
těchto školních vzdělávacích programů (počínaje prvním ročníkem). Podle stávajících školních
vzdělávacích programů se ve školním roce 2019/2020 bude vyučovat ve 2. až 4. ročníku.
Učební plány jsou uvedeny v příloze č. 2 a č. 3

8.

Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Žáci se učí angličtině, německý jazyk mohou navštěvovat v rámci kroužků Domu dětí a
mládeže při CSZŠ Jana Pavla II. Motivací žáků ke studiu cizích jazyků bývá hlavně vlastní
zkušenost. Žáci se účastní besed se studenty ze zahraničí, kteří navštíví během školního roku
naši školu.
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VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Poskytování poradenských služeb
V oblasti prevence rizikového chování působila na naší škole pracovní skupina
ve složení: Mgr. Helena Drlíková, Mgr. Vojtěch Šika, Bc. Milada Zákostelná, Mgr. Pavel
Šebesta PhD.
Preventivní program školy
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 aktivit.
Prevence rizikového chování
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 24. 9. – 26. 9. 2018
ve Zbraslavicích. Programu se účastnili žáci 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“. 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.
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Akce primární prevence ve školním roce 2018 -2019 CSZŠ

Akce

cílová skupina

období

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
Duchovní program se školním
kaplanem
Nebezpečí v kyberprostoru
Mgr. Vladimír Vácha
Nebezpečí v kyberprostoru
– Mgr. Vladimír Vácha
HIV- to je tvá volba
– Mgr. Vladimír Vácha
Nebezpečné sekty
– Mgr. Vladimír Vácha

1. ZA

24. 9. – 26. 9. 2018

1. ZA

23. 11. 2018

Lyžařský kurz
Vodácký kurz
Tříkrálová sbírka
Český den proti rakovině – sbírka

2. ZA

4. 12. 2018

1. ZA

17. 4. 2019

2. ZA

2. 4. 2019

1. - 4. ročník

2 x ročně

3. ZA
1. ZA
1. ZA
2. ZA
všechny ročníky
dle zájmu
všechny ročníky
dle zájmu
všechny ročníky
dle zájmu
všechny ročníky
dle zájmu

19

20. 9. 2018
– 2 vyučovací hodiny
17. 1. 2019
– 2 vyučovací hodiny
10. 6. 2019
– 2 vyučovací hodiny
21. 6.2019
– 2 vyučovací hodiny
3. 3. - 9. 3. 2019
22. 6. 2019 – 26. 6. 2019
3. 1. – 7. 1. 2019
15. 5. 2019

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. Tuzarová – výchovná poradkyně a Bc. Zákostelná. Aktivní přístup k výchovné složce
má i ředitelka školy Mgr. Marie Šiková. Významné místo při výchově žáků patřilo
i A. Barberovi, který je kaplanem naší školy a aktivně se zapojoval do akcí školy.
Naši žáci mohli i v tomto roce 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.).
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 proběhlo 6 výchovných komisí. Obvykle šlo o řešení problémů
spojených s nevhodným chováním, slabým prospěchem a velkou absencí. 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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VII.
Aktivity a prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Spolupráce právnické osoby s partnery
● 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. 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.
● Asociace ředitelů církevních škol
● Asociace ředitelů zdravotnických škol
● Pedagogická fakulta UK – spolupráce při teoretické i praktické výuce studentů a jejich vedení
našimi zaměstnanci.
● Česká asociace sester (ČAS)
Realizace praktické výuky
Praktická výuka se uskutečňuje ve velkých zdravotnických zařízeních v Praze na základě
smluv. Další smlouvy s nemocnicemi v ČR jsou uzavírány pro studující dálkového zkráceného
studia v místě jejich bydliště nebo pracoviště.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 2
- interní oddělení a ambulance hojení ran, chirurgické oddělení,
- gynekologické oddělení, oddělení šestinedělí,
- klinika dětí a dorostu – kojenecké oddělení, oddělení větších dětí, ambulance
Thomayerova nemocnice v Praze 4 – urologické oddělení
Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze 1 – chirurgické
oddělení, interní oddělení, interní ambulance, lůžka ošetřovatelské péče
Nemocnice Na Františku v Praze 1 – ortopedické a interní oddělení
Stacionář Zvonek, Praha 4, oddělení handicapovaných

2.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby 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
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3.

Projekty předložené a realizované financované z cizích zdrojů
Projekt OP VVV Šablony I SŠ
Podpora vzdělávání na CSZŠ Jana Pavla II.
- Školní psycholog
- Zapojení odborníka z praxe do výuky
- Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Projekt OP PPR
Šablony OP PPR pro CSZŠ Jana Pavla II.
- Dvojjazyčný asistent
- Stáže pedagogických pracovníků
- Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci
ve školách
- Komunitně osvětová setkávání
- Doučování dětí s odlišným mateřským jazykem ve školách
- Projektová výuka

4.

Soutěže
Umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni naši žáci nezískali
V rámci psychologické olympiády v krajském kole získali 2. místo a ocenění diváků

5.

Mimořádné a výjimečné úspěchy školy v rámci zaměření školy.
Vážíme si pochval a poděkování, které sdělují hospitalizovaní nemocní našim žákům nebo
odborným učitelkám při praktické výuce v nemocnicích.

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 realizován pro každou třídu 2x za
školní rok dopolední blok s duchovním programem. Na programu se podíleli školní kaplan ve
spolupráci se sestrou Klárou (Mgr. Bc. Obrusníkovou, do 31. 12.) a sestrou Kristínou (Mgr.
Jaroslavou Hruškovou). 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.
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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. Ludmily
 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
účastnili jsme se mše svaté 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 CSZŠ Jana Pavla II. vybrali 8.544,- 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
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.

8.

Multikulturní výchova
Realizace multikulturní výchovy se děje například prostřednictvím předmětů křesťanská nauka,
psychologie komunikace. Žáci jsou vedeni k vstřícnému přístupu a respektování odlišností
spolužáků, kteří jsou cizinci, příslušníci menšin a jiného náboženského vyznání. Vzhledem
k přítomnosti studentů – cizinců i studentů s odlišnou barvou pleti téměř v každém ročníku,
mají naši studenti praktickou možnost komunikace, získávání informací a navazování vztahů
s vrstevníky z odlišného kulturního prostředí.
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9.

Výchova k udržitelnému rozvoji
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.

10. Mediální výchova
Příslušná témata jsou rozvíjena v rámci školního vzdělávacího programu například
v předmětech: občanská nauka, informační a komunikační technologie, psychologie a
komunikace, český jazyk a v dalších předmětech.
11. Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Zaměření kurzu, počet účastníků
Adaptační kurz – 30 žáků
Lyžařský kurz – 20 žáků
Vodácký kurz – 9 žáků
Zájezd do Drážďan – 25 žáků
12. Činnosti střediska volného času - mimoškolní aktivity
(aktivity nesouvisející s výukou)

Dům dětí a mládeže
Ve školním roce 2018/2019 se realizovaly hlavně tyto aktivity:
Přípravné semináře k maturitě: český jazyk a literatura,
Seminář z interního lékařství
Angličtina – konverzace a doučování (několik kroužků různé úrovně)
Německý jazyk – konverzace (několik kroužků různé úrovně)
Čeština pro cizince – začátečníci - 1. ročník, pokročilí 2. ročník
Matematika pro věčné začátečníky
Křesťanské společenství „Spolčo“
Individuální doučování – pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
Účetnictví
Fiktivní firma
Divadelní představení – v rámci KMD 6x představení za rok pro zájemce
Spolupráce při cvičení složek IZS Anděl 2019 – ZZS hl. m. Prahy
Metodické cvičení zdravotnických družstev - SOS 2019 EXTREME
Program „Zdravý zoubek“ a „Nebojte se pana doktora“ ve spolupráci
s CMŠ sv. Augustina
Zájezd do Drážďan (prosinec 2018)
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13. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
V letošním školním roce nebylo realizováno

14. Další aktivity, prezentace školy
a. propagace školy za účelem získání žáků ZŠ jako zájemců o studium na naší škole:
 Ochrana člověka za mimořádných okolností - nácvik první pomoci – praktický nácvik postupů a
prezentační akce školy ve spolupráci se VOŠZ SŘMR na ZŠ T. G. Masaryka
 Tři dny otevřených dveří v budově školy
– do prezentace byli zapojeni žáci vyšších ročníků naší školy
 Prezentace v atlasech, katalozích, na stránkách specializovaných serverů a nově na facebooku,
kde byl vytvořen oficiální profil školy, www.facebook.com/skolyjecna
 Při „Vítání občánků“ na radnici v Praze 1 a v Praze 13 naši žáci reprezentují školu na veřejnosti
 Spolupráce při cvičení složek IZS Anděl 2019 – ZZS hl. m. Prahy
b. 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.
c. 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.).
15. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních
prázdnin
Období školních prázdnin je využito k opravám a modernizaci objektu i zařízení.
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IX.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce neproběhla žádní inspekční činnost ČŠI.

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2018/2019
Kontrola projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Č.j.: MSMT-5746/2019-4, číslo kontroly 004616-2019/OPVVV
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007961
Název projektu: Podpora vzdělávání na CSZŠJP.
Kontrola proběhla ve dnech 20. 2. – 25. 2. 2019
Předmětem kontroly bylo především ověřit, zda jsou aktivity realizovány v souladu s rozhodnutím o
poskytování dotace.
Závěr: Kontrolou aktivit nebyly zjištěny žádné nedostatky
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X.
Dárci a partneři

Poděkování
Děkujeme všem, kteří přispěli k dobrým výsledkům naší práce.
Sestrám a lékařům školních stanic za nezištnou a obětavou spolupráci při praktické výuce,
Školnímu kaplanovi Andreu Barberovi za duchovní podporu, optimismus a vstřícnost.
Mgr. Jindře Paluchové za práci ve školské radě,
Rodičům a žákům za spolupráci a dárcům za jejich velkorysost.
Děkujeme také majiteli budovy – České provincii Kongregace Dcer Božské Lásky
a zástupcům zřizovatele: Mgr. Monice Vagenknechtové, vedoucí Referátu církevního školství
Arcibiskupství pražského.
Zvláštní poděkování patří Mons. Mgr. Václavu Malému, biskupskému vikáři pro vzdělávání.
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XI.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018
Účetní období: 1. 1. – 31. 12. 2018
Výsledek hospodaření:
96.488,-Kč
Hospodaření školy s finančními prostředky bylo v roce 2018 ukončeno s dosaženým účetním ziskem
96.488,46 Kč z hlavní činnosti, kdy činnost SOŠ byla zisková (132 tis. Kč) a činnost DDM byla ztrátová
(-36 tis. Kč). Hospodářská činnost v tomto účetním období nebyla realizována. Zlepšený výsledek
hospodaření byl rozdělen na základě usnesení rady ŠPO takto: 80 % tzn. 77.190,77 Kč ve prospěch
rezervního fondu, 20 % tj. 19.297,69Kč ve prospěch fondu sociálního.
V tomto účetním roce byla využita daňová úspora r. 2017 ve výši 19 tis. Kč pro ztrátovou činnost DDM
k úhradě nájmu.
Celkové výnosy činily 10.663 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2017 to bylo o celých 24,15 % tj. více o
2074 tis. Kč. Celkové náklady dosáhly 10.566 tis. Kč a ve srovnání s předchozím účetním obdobím byly
vyšší obdobně jako výnosy o 25,64 %. Oba tyto finanční ukazatelé jsou ovlivněny především zvýšením
počtu studentů školy, ale také v důsledku očekávaného navýšení normativů pro stanovení provozní dotace
v návaznosti na nárůst mezd ve školství již od r. 2017.
Primární složkou výnosů byly provozní dotace MŠMT 9.235 tis. Kč, u kterých došlo k meziročnímu
navýšení o 23,93 % z důvodu výše uvedeného zvýšení počtu studentů školy i normativů. Provozní dotace
pro školu ve výši 8.679 tis. Kč a pro DDM 555 tis. Kč byly plně vyčerpány. Dále byla přiznána škole
MŠMT účelová dotace v rámci projektu „Podpora vzdělávání na CSZŠJP“ pro roky 2017-2019 v celkové
výši 409tis.Kč z čehož bylo připsáno na běžný účet v tomto roce 163 tis. Kč a čerpáno 324 tis. Kč. Zůstatek
zdrojů byl převeden na Rezervní fond stejně jako celá výše další účelové dotace v rámci projektu „Šablony
OP PPR pro CSZŠ Jana Pavla II.“ ve výši 457 tis. Kč.
Žáci, rodiče a ostatní fyzické osoby darovali CSZŠ Jana Pavla II. včetně DDM 288 tis. Kč, z čehož
bylo převedeno k využití v dalších letech 126 tis. Kč do Rezervního fondu. Platby žáků v rámci výuky na
školní akce činily 131 tis. Kč a jsou evidovány v rámci darů rodičů žáků. Právnické osoby darovaly celkem
189 tis. Kč, Což zahrnuje výši přijatých finančních darů zřizovatele z prostředků Svatováclavské sbírky (22
tis.) a dále dar z Tříkrálové sbírky (5 tis.). Dále zřizovatel školy Arcibiskupství pražské poskytl škole dary v
celkové výši 160tis.Kč na provozní a mzdové náklady. Škola přijala taktéž věcný dar (skener, monitor, PC a
tiskárnu) od organizace CERMAT v hodnotě 2,6 tis. Kč. Z Rezervního fondu byla čerpána částka daru 50
tis. Kč v rámci projektu Renovabis 2017/2018 „Cestou ke vzdělání a toleranci“. Celkové dary přijaté školou
v r. 2018 činily 478 tis. Kč.
Tržby z prodeje služeb školy v rámci hlavní činnosti 662tis. představují především školné, které bylo
vykázáno ve výši 627 tis. Kč a kurzovné v rámci poskytovaných služeb Domem dětí a mládeže činilo 34 tis.
Kč. V rozsahu Ostatních výnosů bylo vykázáno 40 tis. Kč. Zpravidla jsou tvořeny bankovními úroky a
výnosy z proúčtovaných odpisů. V tomto roce došlo k také k čerpání sociálního fondu dle schválených
stanov převážně v souvislosti s životními výročími zaměstnanců ve výši 26 tis. Kč
Nejvyšším nákladem byly v roce 2018 mzdové náklady včetně náhrad za nemoc v částce 6.148tis.
Kč, které vzrostly v důsledku nárůstu počtu studentů a zejména uplatnění nových mzdových tabulek dle
platné legislativy (NV 263/2018 Sb.), kterou škola využívá podpůrně pro stanovení mezd zaměstnanců. Dále
nově mohlo být a bylo využito mzdových prostředků z dotačního projektu „Podpora vzdělávání na CSZŠJP“
a také darů zřizovatele školy na mzdy a zákonné odvody. Mzdy pro činnost střední školy činily 5.865 tis. Kč
a v rámci DDM bylo vyplaceno na mzdách 283 tis. Kč. U sociálního a zdravotního pojištění došlo k taktéž
k odpovídajícímu navýšení o 41 % a činilo celkem 2.011 tis. Kč.
Spotřební materiál škola a DDM v rámci poskytnutých a získaných finančního prostředků pořídila
v tomto roce v potřebném rozsahu za 191 tis. Kč. Zároveň bylo možno také díky obdrženým darům
zmodernizovat a zajistit nové vybavení pro výuku i provoz školy a DDM v úhrnné hodnotě 145 tis. Kč. Bylo
pořízeno 30 ks židlí, 2x koberec, notebook, firewall, tiskárna a další IT vybavení, zdravotnické vybavení pro
výuku apod.
Náklady na energie zůstaly na úrovni roku předchozího (navýšení o1 %). Celkově činily 324 tis. Kč.
U celkových nákladů za služby hrazených školou a DDM nedošlo k žádné změně napříč celým
spektrem čerpaných služeb – činily 1.695tis. tzn. stejně jako v roce minulém.
Také v následujícím účetním období je cílem vedení školy v ekonomické oblasti zajištění vyrovnaného
hospodaření.
Zpracovala: Ing. Hana Piechová
Mgr. Marie Šiková, ředitelka školy
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XII
Poskytování informací
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.
a) Celkový počet písemných žádostí o informace: 2
b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
c) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0
Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu
školy.
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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.
Přílohou č. 1 této výroční zprávy je kopie zápisu z jednání školské rady
ze dne 10. října 2019.

V Praze dne 10. října 2019

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

Přílohy:
Příloha č. 1 Zpráva o činnosti školské rady
Příloha č. 2 Kopie zápisu z jednání školské rady dne 10. října 2019
Příloha č. 3 Učební plán pro obor Praktická sestra 53-41-M/03, ŠVP „Praktická sestra“ – denní studium
Příloha č. 4 Učební plán pro obor Praktická sestra 53-41-M/03, ŠVP „Praktická sestra“ – dálkové zkrácené studium
Příloha č. 5 Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018

30

Příloha č. 1

Příloha č. 2
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Příloha č. 3
Učební plán
Název školního vzdělávacího programu: Praktická sestra
Kód a název oboru vzdělání: 53-41-M/03 Praktická sestra, forma: denní studium
Platnost školního vzdělávacího plánu: od 1. září 2019

Názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
1.

Povinné předměty
Český jazyk
Literatura
Cizí jazyk
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 mikrobiologie, imunologie,
epidemiologie a hygieny
Základy odborné terminologie
Psychologie a komunikace
Ošetřovatelství
Ošetřovatelská péče v interním lékařství
Ošetřovatelská péče v chirurgii
Speciální ošetřovatelská péče
Předmět praktického vyučování
Ošetřování nemocných
Ošetřování nemocných – odborná praxe
souvislá
Hodin celkem

1)
2)

2.

v ročníku
3.

celkem

4.

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

1
2
3/3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1

1
2
3/3
1
1
2
2
-

1
2
3/3
1
1
1
2
-

5
8
12
4
2
2
1
1
2
1
1
7
8
4
2
2
4
2
1
1

2/2
2
3 /2/
-

2
6 /4/
1
-

2/1
2
1
21)

1
2
2
22)

2
7
9
4
4
4

-

-

12/12/
13/13/
+4 souvislá +1souvislá

31

32

přepočtená

přepočtená

31 + 4*

31+ 1*

(*4 souvislá
OP – přepočet
= 175 hodin)

(*1 souvislá
OP přepočet
= 35 hodin)

25
5
130/135*
* - včetně
přepočtené
souvislé praxe

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
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Příloha č. 4
Učební plán
Název školního vzdělávacího programu: Praktická sestra
Kód a název oboru vzdělání: 53-41-M/03 Praktická sestra
Stupeň poskytovaného vzdělání:
zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou
(podle § 85 zákona 561/2004 Sb. školského zákona)
Forma: dálkové studium
Platnost školního vzdělávacího plánu: od 1. září. 2019
Názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních
ročník

1.
1. pololetí
Hodin za
týden

Odborné předměty
Odborný cizí jazyk
První pomoc
Somatologie
Výchova a zdraví a veřejné
zdravotnictví
Základy mikrobiologie, imunologie,
epidemiologie
a hygieny
Ošetřovatelství
Základy odborné terminologie
Klinická propedeutika
Ošetřovatelská péče v interním
lékařství
Ošetřovatelská péče v chirurgii
Speciální ošetřovatelská péče
Psychologie a komunikace
Křesťanská nauka
Ekonomika
Předměty praktické výuky
Ošetřování nemocných
Ošetřování nemocných ⃰
– souvislá praxe,

t

c
0,5
2/1
1
0,5

3/2
1

3/3

2. pololetí

Hodin
celkem

t

c
5
20
10
5

30
10

Hodin
za týden

t

c

hodin
ročník

2.
1. pololetí

Hodin
celkem

t

c

Hodin
za týden

t

c
0,5

celkem

2. pololetí

Hodin
celkem

t

Hodin
za týden

c

t

c

Hodin
celkem

t

c

5

10
20
20
5

1

10

0,5

5

5

2/1

20

1
1,5

10
15

1,5

15

30
4/4
40
12,5 týdne = 500 hodin

2

20

1

10

50
10
10
45

2
1
2

20
10
20
-

1
1
1
1
1

10
10
10
10
10

45
20
30
10
10

4/4

40
5/5
50
12,5 týdne = 500 hodin

160
1000

možné započtení individuální praxe
Konzultace - hodin celkem
Hodin celkem
(včetně Ošetřování nemocných –
započitatelné individuální odborné
praxe)

110
725

115

115

110
725

Vysvětlivky: t = teorie, c = cvičení

Praktická výuka celkem 1200 hodin:
Celkem 200 hodin započítáno jako praktická výuka: (OSN cv. 160 hodin, PRP cv 10. hodin, Ošetřovatelství cv. 30 hodin).

Ošetřování nemocných ⃰ - souvislá individuální praxe, kterou je možné uznat za předpokladu splnění
podmínek dle § 3vyhlášky 39/2005 Sb. v platném znění.

34

450
1450

Příloha č. 5
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