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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. 
 

 

 

Úvod  

 

Slovo ředitelky školy 
 

Školní rok 2021/2022 byl již 32. rokem činnosti Církevní střední zdravotnické školy Jana 

Pavla II. I tento školní rok byl poznamenán zhoršenou epidemiologickou situací v souvislosti 

s onemocněním COVID 19. Přesto, že nedošlo k plošnému uzavření škol pro prezenční výuku, 

škola musela rychle reagovat na měnící se počty žáků v karanténě nebo izolaci v jednotlivých 

třídách a podle toho poskytovat výuku prezenčním nebo distančním způsobem, zvládat 

testování žáků a účinně spolupracovat s pracovníky hygienické služby. Snažili jsme se našim 

žákům zprostředkovat nejen vzdělávání, ale i psychickou podporu a pomoc a za to patří všem 

velký dík. V jarním období jsme již mohli realizovat maturitní zkoušky na klinických 

pracovištích našich smluvních partnerů tak, jako obvykle, přímo u lůžek nemocných a 

postupně se vracet k dalším aktivitám, které nemohly dříve probíhat.  V průběhu přijímacího 

řízení pro školní rok 2022/2023 jsme zaznamenali opět velký zájem uchazečů o obor praktická 

sestra v denní i dálkové formě studia a navázali jsme velmi úzkou spolupráci s Fakultní 

Thomayerovou nemocnicí v Praze 4 Krči, kde plánujeme v příštím školním roce otevřít 

detašované školní pracoviště pro výuku odborných předmětů.  

 

Mgr. Marie Šiková  
 

 

 

Slovo kaplana školy 
Různá přirovnání, obrazné popisy a symboly, jimiž často a dle možností popisujeme různé 

události a skutečnosti, nám obvykle pomáhají, abychom je pochopili, abychom jejich smysl 

podali ostatním. Obraz, který bychom mohli použít pro uplynulý školní rok 2021/2022, by 

mohl být vyjádřen slovem „rehabilitace“ ve smyslu koordinované činnosti všech složek školy  

s cílem znovu zařadit studenty i pedagogy po období neobvyklé a mimořádné doby s distanční 

výukou do činného života studia a praxí a do jejich profesního rozvoje.  

V křesťanské tradici je tomu podobné „obrácení“, tedy úsilí, jímž spolu s Bohem hodnotíme 

uplynulé období, vyznáme, co se povedlo i co se nepovedlo, poznáváme důležité a nedůležité  

a s rozhodností se vydáváme na cestu toho, co jsme poznali jako dobré, pravdivé, krásné  

a životodárné (typickým je podobenství o tzv. Marnotratném synovi v Lukášově evangeliu). 

Uplynulý školní rok se jeví jako rok v mnoha ohledech nových zkušeností. A ty nám snad 

mohou dodávat odvahu pokračovat v dobrém úsilí. 

Povzbuďme se slovy svatého apoštola Pavla v jeho Listě Římanům (8, 38-39):  

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani 

žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky 

Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. 
 

                Mgr. Milan Suchán O. Praem, 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. 2022 

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: 

      Změna ve složení rady školské právnické osoby od 1. 2. 2020 

       Ing. Linda Dolečková 

 Mgr. Antonín Juriga 

 PhDr. et Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA  

 

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 1.10. 2021 

Ve školním roce 2021/2022 školská rada pracovala ve složení  

Bc. Dan Pikálek – od 1. 10. 2021 za zřizovatele  

Mgr. Karpfová  od 1. 10. 2021 za pedagogy 

paní Mgr. et Bc. Jana Černoušková– od 1. 10. 2021 za zákonné zástupce a zletilé studenty 

        Zpráva o činnosti školské rady: viz příloha č. 1, zápisy příloha č. 2- 4

http://www.skolajecna.cz/
http://www.facebook.com/skolyjecna
mailto:skolajecna@skolajecna.cz
mailto:skolajecna@skolajecna.cz
mailto:skolajecna@skolajecna.cz
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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 Ječná 

33/527 

český 230 žáků 
od 1. 9. 2021 

300 žáků 

platné 

181016401 G11 Dům dětí a mládeže Praha 2 Ječná 

33/527 

český neuvádí se platné 

 
 

II. 
 

Přehled oborů vzdělávání dle školského rejstříku 

 

kód oboru  název oboru/vzdělávacího programu  cílová kapacita  

53 41 M/01  
Zdravotnický asistent/ Praktická sestra, 

denní a dálková zkrácená forma 

230- od roku 2019/20 - obor dobíhající 

53 41 M/03 
Praktická sestra/ Praktická sestra 

denní a dálková zkrácená forma 

nahrazuje od roku 2019/2020 obor dobíhající  
od 1. 9. 2021 byla kapacita navýšena 

na 300 žáků 

75-41-M/01 Sociální činnost, dálková forma 
150  
– od 1. 9. 2021 byl proveden výmaz  

z rejstříku škol a školských zařízení  
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1. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů  

oproti školnímu roku 2020/2021  

a) nové obory / programy nemáme 

53-41-M/03 praktická sestra/školní vzdělávací program „Praktická sestra“ 

Obor praktická sestra nahrazuje obor zdravotnický asistent, který je již od školního roku 

2019/2020 oborem dobíhajícím. Pro školní rok 2022/2023 byli přijímáni pouze 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  

 Obor sociální činnost, 75-41-M/01, dálková forma,  

- obor nebyl realizován pro nedostatek zájemců a byl proveden výmaz z rejstříku škol a 

školských zařízení k 1. 9. 2021 

 

 

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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III. 
 

Pracovníci školské právnické osoby 
 

 
 

1. Pedagogičtí pracovníci   

a. počty osob dle zahajovacích výkazů 

 

Š
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Střední škola 2 1,25 35 16,2 13,77 2,43 

,43 

 

 

 

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

 

počet pedagogických 

pracovníků 

celkem % z celkového 

počtu ped. pracovníků 

 kvalifikovaných 35 100 % 

  

nekvalifikovaných 
0 0 
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c. další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 počet hodin  zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

P
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d
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y
, 
se
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n
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á
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, 
p

ře
d

n
á
šk

y
 

1den Kulatý stůl MŠMT 1 NIDV 

1 den 
Neformační metody ve 

výuce 
1 Yong Charitas 

4 

Celostátní předmětová 

komise učitelů CEJ a 

LIT 

3 
Předmětová komise ČJL 

zdravotnických škol 

1 den 

Staré pověsti české, 

konané ku poctě A. 

Jiráska 

1 PF UK 

4 dny 

Přednášky  

a exkurze-literatura a 

literární osobnosti 

v průběhu dějin 

1 

Společnost přátel 

Národního Muzea 

sekce matice česká 

3 dny Duchovní obnova 1 
Kongregace Školských 

sester de Notre Dame 

5 dnů 

Katolická 

charismatická 

konference 

1 
Katolická charismatická 

obnova 

1 den 
seminář Bible – Nový 

zákon 
1 

Kongregace Školských 

sester de Notre Dame 

5 hodin 
exkurze – Zentiva 

Měcholupy 
2 

Celorepubliková 

předmětová komise 

ošetřovatelství 

3 dny  
Letní škola – Chemie pro 

život 
1 VŠChT 

2 dny 
Přednáškový víkend pro 

středoškolské učitele 

biologie 
1 VŠChT 

1den Kulatý stůl MŠMT 1 NIDV 

1 den 
Neformační metody ve 

výuce 
1 Yong Charitas 

1 den 

Konference 

duchovních pracovníků 

ve školství 

1 ČBK 

 2x6 dní Exercicie 1 
České velkopřevorství 

SŘMR 

 4 hodiny-kurz 

Cesta domů 

Specifika 

ošetřovatelství 

v paliativní péči 

1 Cesta domů,zú. 

 3 hodiny 

Konzultační seminář 

pro školní maturitní 

komisaře 

1 
NPI ČR  

Certis 

 6 hodin 

Zákon o 

pedagogických 

pracovnících 

1 Aliaves§Co..a.s., Praha2 
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          d. údaje o učitelích jazykového vzdělávání 

 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické osoby) 

2 

z toho 

s odbornou kvalifikací  

(dle zákona o pedagogických 

pracovnících) 

Přepočteno na plně 

zaměstnané 

1,96 

bez odborné kvalifikace  

(dle zákona o pedagogických 

pracovnících.) 

0 

rodilý mluvčí 0 
 

 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy  

 

a. počty osob  
 

fyzické osoby 

celkem 

přepočtení na 

plně zaměstnané 

7 2,86 

 

   

 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

   

 

S
em

in
á
ře

 

k
u

rz
y
 Zaměření 

počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s pandemií covid-19  

bylo vzdělávání těchto pracovníků omezeno na samostudium 
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IV. 

 

Příjímací řízení 
 

 

Střední škola 

 

skupina oborů vzdělání, 

kód, název 

 

 

Praktická sestra 53-41-M/03, denní vzdělávání  
Praktická sestra 53-41-M/03, dálkové zkrácené studium 

Počet přihlášek celkem: 220 

v denním studiu: 161 

v dálkovém zkráceném studiu: 59 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem  

- včetně přijatých na autoremeduru 

celkem: 105 

- z toho v denním studiu: 67 

- z toho dálkovém zkráceném studiu: 38 

z toho v 1. kole 
v denním studiu: 49 

v dálkovém zkráceném studiu: 38 

z toho ve 2. kole 
v denním studiu: 27 

v dálkovém zkráceném studiu: 0 

2. kolo se nekonalo 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem v denními dálkovém studiu 115 

počet volných míst po přijímacím řízení    

obor: Praktická sestra 53-41-M/03  

denní vzdělávání 

0 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků 

pro školní rok 2022/2023 

obor: Praktická sestra 53-41-M/03   

dálkové zkrácené studium 

38 

 

počet volných míst po přijímacím řízení  

obor: Praktická sestra 53-41-M/03  

dálkové zkrácené studium 

0 
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V. 
 

 Údaje o výsledcích podle vzdělávacích programů 

Závěrečné maturitní zkoušky 
 

 

1. Počty tříd, žáků, studentů  

 

a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) 

počet tříd 
počet  

 žáků 

7 194 

 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku  

- přerušili vzdělávání: 0 

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 

- sami ukončili vzdělávání: 4  

- vyloučeni ze školy: 0 

- nepostoupili do vyššího ročníku 7  

– z toho požádali o opakování: 1 

- přestoupili z jiné školy: 4  

- přestoupili na jinou školu: 4  

- jiný důvod změny: 0  

- přijetí do vyššího ročníku: 0 

 

 

b. vzdělávání při zaměstnání (údaje ze zahajovacích výkazů) 

 

počet tříd  
počet  

 studentů 

2 60 

 

 

Změny v počtech studentů v průběhu školního roku  

               -  přerušili vzdělávání: 1  

   -  nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 

- sami ukončili vzdělávání: 13 

- vyloučeni ze školy: 0 

- nepostoupili do vyššího ročníku: 0 

z toho požádali o opakování ročníku: 0 

- přestoupili z jiné školy: 1 

- přestoupili na jinou školu: 0 

- jiný důvod změny – 6 
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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 

27,7 13 

 

 

d. vzdělávání při zaměstnání 

 

průměrný počet studentů na třídu  průměrný počet studentů na učitele 

30 20 

 

 

3. Žáci, studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji   

(včetně studujících dálkového zkráceného studia) 
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Ú
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ý

 

Z
lí

n
sk

ý
 

C
E

L
K

E
M

 

počet žáků 

celkem 
3 1 3 3 3 2 5 0 1 0 68 5 0 94 

z toho nově 

přijatí 
0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 22 1 0 30 
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů 

 

1. Výsledky po opravných zkouškách a doklasifikaci  
 

a.  denní vzdělávání 

 

z celkového počtu žáků: 

prospělo s vyznamenáním 22 

neprospělo 10 

opakovalo ročník 1 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 179 

tj. % z celkového počtu žáků 92% 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka za 2.pololetí 70,7 

z toho neomluvených  0,77 

b.  vzdělávání při zaměstnání 

z celkového počtu 

studentů: 

prospělo s vyznamenáním 19 

neprospělo 2 

opakovalo ročník 0 

počet studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 50 

tj. % z celkového počtu studentů 96% 

průměrný počet zameškaných hodin na studenta 2.pololetí 18 

z toho neomluvených 0 

2. Výsledky maturitních zkoušek  

škola 
 

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 

vzdělávání 

vzdělávání 

při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 27 28 

z toho konali zkoušku opakovaně 
1 žák z minulého projektu  

14 žáci z projetu MZ 2021/22 

 

3 studující  (MZ 2021/22) 
1 žák z minulého projektu 

počet žáků a studentů závěrečných ročníků,  

kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v jarním termínu 
3 0 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl 

s vyznamenáním 
3 11 

prospěl 21 14 

neprospěl 
3 z projektu MZ 2021/22 

 

 

 
2 studující z MZ 2021/22 

1  z minulého projektu 
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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. 

1studující Ázerbajdžán 

1 studující Bulharsko  

2 studující Filipíny 

3 studující Slovensko 

1 studující Vietnam 

13 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 24 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (dále jen SVP).  Dále 21 cizinců v 1. – 4. ročníku, kteří potřebují 

podporu ve výuce českého jazyka. U žádného z žáků nebyl ŠPZ doporučen individuální 

vzdělávací plán. Všichni tito žáci byli ve výuce zohledňováni dle doporučení školského 

poradenského zařízení (dále jen ŠPZ).  

Výchovné poradkyně v případě potřeby zprostředkují žákům se SVP vyšetření v pedagogicko-

psychologické poradně. Aktivně využíváme vstřícného přístupu odborníků z pedagogicko-

psychologických 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 Vzhledem k hygienicko– epidemiologické situaci a karanténám se evaluační testy 

nekonaly. 

Na konci školního roku 2021/2022 proběhla anketa spokojenosti.  
Prostřednictvím dotazníku odpovídali žáci 6 tříd denního studia.  

 

Shrnutí ankety 

Žáci byli spokojeni s průběhem a organizací školního roku.  

Poměrná část žáků si stěžovala na hluk v prostředí školy, vzhledem k probíhajícím stavebním 

pracím v okolí budovy školy a školního dvora. Kromě hluku si ještě část žáků stěžovala na 

umístění prostorů botníků v budově školy a na nepohodlné lavice v učebnách.  

V obou prvních ročnících hodnotili žáci pozitivně práci třídních učitelek.  

Pozitivně také žáci hodnotili setkání se školní psycholožkou. Na otázku, zda by žáci měli zájem 

o preventivní programy vedené školní psycholožkou, odpověděla většina žáků kladně.  

Atmosféru ve třídě ve většině hodnotili žáci pozitivně, v jednom z 1. ročníků si stěžovali žáci 

na řešení dle nich nepodstatných věcí ve třídní skupině a někdy i na zbytečné konflikty ve třídě.  

 

 

7. Školní vzdělávací programy (stručné hodnocení plnění cílů) 

Ve školním roce 2021/2022 pokračuje výuka dle školního vzdělávacího programu 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.  

Obor „Zdravotnický asistent“ 51-43-M/01 - školní vzdělávací program „Praktická sestra“ 

byl podle stávajícího školního vzdělávacího programu realizován jako obor dobíhající ve 

školním roce 2021/2022 ve 4. ročníku.  

Cíle školního vzdělávacího programu jsou průběžně naplňovány v jednotlivých předmětech 

a ročnících. Po absolvování maturitní zkoušky jsou absolventi jsou motivování k nástupu  

do zaměstnání, výkonu profese, ke které byli připravováni nebo k dalšímu studiu na vyšších 

nebo vysokých školách.  

Viz též kapitola: Spolupráce právnické osoby s partnery str. 18 

Učební plány jsou uvedeny v příloze č. 5 a č. 6 

 

8. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Žáci se učí angličtině, německý a francouzský 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 v období mimo pandemii účastní besed se studenty ze 

zahraničí, kteří navštíví během školního roku naši školu. Letos se tyto návštěvy nekonaly. 
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VI. 

 

Prevence rizikového chování a protidrogová prevence 
 

V oblasti prevence rizikového chování působila na naší škole ve školním roce 2021-2022 pracovní 

skupina ve složení: PhDr. Lenka Tuzarová, Mgr. Helena Drlíková, Mgr. Vojtěch Šika, Bc. Milada 

Zákostelná, školní psycholog Mgr. Radka Marešová. 

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 adaptačním kurzem, který proběhl ve třídě 1. PA a 1.PB na začátku 

září 2021 jako třídenní program zaměřený na seznámení se s novým kolektivem.  

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 lektorky primární prevence vyškolené KPPP. 

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 žáky velmi pozitivně vítán a na základě zpětné vazby od pedagogů jej 

považujeme za velmi přínosný.  

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).  

Vstřícný a empatický přístup učitelů k žákům, k druhým lidem a pacientům v nemocnici, 

ochotu pomoci a odborné vzdělání považujeme za velmi důležitou součást preventivního 

programu na této škole. 

Nabídku preventivních programů doplňuje činnost Domu dětí a mládeže. Činnost DDM  

je zaměřena na pravidelné vzdělávací a volnočasové aktivity.  
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Adaptační kurz 1. PA, 1. PB Září 2021 

 

 

Programy ve spolupráci s KPPP 

„posilování pozitivních životních hodnot a 

postojů“ téma: 

Posilování kladného sebepřijetí 

1. PA, 1. PB Programy proběhly 

v průběhu 1. pololetí 2021. 

Každý program 

je realizovaný čtyři 

vyučovací hod.   Programy ve spolupráci s KPPP 

„posilování pozitivních životních hodnot a 

postojů“  téma: Prevence závislostí 

2. PA, 2. PB 

Programy ve spolupráci s KPPP 

„posilování pozitivních životních hodnot a 

postojů“, téma: Prevence šikanování 

1. PA, 1. PB Programy proběhly 

v průběhu 2. pololetí 2021. 

Každý program 

je realizovaný čtyři 

vyučovací hod.   
Programy ve spolupráci s KPPP 

„posilování pozitivních životních hodnot a 

postojů“, téma: Výchova ke vztahu jako 

prevence rizikového sexuálního chování 

2. PA, 2. PB 

Nebezpečí v kyberprostoru 

–  Mgr. Vladimír Vácha 

1. PA, 1. PB Září 2021  

– 2 vyučovací hodiny  
HIV-to je tvá volba– Mgr. Vladimír Vácha 1. PA, 1. PB  Říjen 2021 

– 2 vyučovací hodiny  
2. PA 

 

Prosinec 2021 

– 2 vyučovací hodiny  
Duchovní obnova 1.- 4. ročník 2x ročně 

  
Lyžařský kurz Pro studenty 

středních škol 

– dle zájmu 

20.2.- 26.2.2022 

Vodácký kurz Pro studenti 

středních škol 

– dle zájmu 

24. 6. – 28. 6. 2022 
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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 

2021/2022 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 Mgr. M. Suchánovi O. Praem, který je kaplanem naší školy a aktivně se zapojuje do akcí 

školy.  

Naši žáci mohli i v tomto roce využít služeb školního psycholožky.  

V době prezenční výuky byla Mgr. Radka Marešová žákům školy k dispozici v úterý a ve 

čtvrtek 9,00 – 15,30 hod. Případně mají žáci možnost on-line konzultací kdykoli. 

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 každou středu 

v konzultačních hodinách, dále během třídních schůzek a konzultačních hodin jiných 

pedagogů. V případě potřeby také po domluvě kdykoliv jindy. 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.  

Případné problémy, které byly spojené se slabým prospěchem a absencí, se podařilo 

upokojivě vyřešit rozhovorem se žákem a jeho rodiči s následnou zvýšenou individuální péčí, 

případně stanovení 1. stupně podpůrných opatření. 

 

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 v běžných podmínkách širokou škálu exkurzí na špičkových 

pracovištích. Tyto exkurze se však letos často nemohly konat vzhledem hygienicko- 

epidemiologické situaci. Ani přímá účast vyučujících na odborných vzdělávacích programech 

nebyla až na výjimky možná.  

Do budoucnosti plánujeme ještě užší propojení a spolupráci se zdravotnickými zařízeními. 

Jedná se hlavně o FTN, Praha 4 Krč Jako učitelky praktické výuky byly pro další rok získány 

sestry/odbornice z praxe s příslušným vzděláním. Ředitelka školy Mgr. Šiková na konci 

školního roku navázala spolupráci s managementem FTN v Praze 4. Tato spolupráce je 

iniciována a podporována MZ ČR, MHMP i zřizovateli.  

● 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, kardiologická ambulance, chirurgické oddělení,  

- gynekologické oddělení, oddělení šestinedělí, neurologická klinika 

- klinika dětí a dorostu – kojenecké oddělení, oddělení větších dětí, ambulance  

- urologická klinika  

- další specializovaná oddělení 

Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze 4 – urologické oddělení, interní 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 
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2. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 

Mezinárodná spolupráce byla plánována, nebyla však realizována vzhledem k pandemii 

onemocnění Covid -19  

Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu 

 

Stredná zdravotnická škola 

sv. Bazila Veľkého, Prešov 

 

 

 

 

Sacred Heart Konvent school  

– Swaffham, Anglie  

 

 

Slovensko 

 

 

 

 

 

 

Velká Británie 

Projekt ERASMUS + Na CSZŠ Jana 

Pavla II. v Praze se zaměřením na 

rozvoj profesních kompetencí (5 dní) 
Mobilita zaměstnanců v OVP v programu ERASMUS 
+ 2021-1 SK01-KA 121 VET – 00000 51 93 

 

 

Výměnné pobyty žáků a učitelů za 

účelem rozvoje vzájemných vztahů, 

rozvoje jazykových kompetencí  

a poznávání reálií.  

Občasné návštěvy, besedy se žáky, 

Společný naučný program 

 

 

3. Projekty předložené a realizované financované z cizích zdrojů 

 

Šablony II. OP PPR pro CSZŠ Jana Pavla II.  

CZ. 07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001682 

Dvojjazyčný asistent 

Odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči či zákonnými zástupci ve školách 

Komunitně osvětová setkávání 

Doučování dětí s odlišným mateřským jazykem 

Projektová výuka  

od 1. 9. 2020 v realizaci  

 

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 

Šablony II. CSZŠ Jana Pavla II. 

CZ. 02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016898 

Školní speciální pedagog 

Školní kariérový poradce 

Zapojení odborníka z praxe do výuky 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

od 1. 3. 2020 do 28.2.2022  
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4. Soutěže 

CSZŠ Jana Pavla II. letos pořádala krajské kolo psychologické olympiády na téma „Setkání 

s radostí a hostila vítěze školních kol ze VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha 4 a SZŠ Ruská, Praha 10.  

 

5. Mimořádné a výjimečné úspěchy školy v rámci zaměření školy. 

Vážíme si pochval a poděkování, které sdělují hospitalizovaní nemocní a vedoucí sestry 

našim žákům nebo odborným učitelkám při praktické výuce v nemocnicích  

a při dobrovolném pracovním nasazení žáků v době mimořádných opatření  

ve spojení s epidemii onemocnění COVID-19.  

 

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 službu a péči: 

frà Filip Milan Suchán, O.Præm (školní kaplan) 

Sr. Mgr. Kristina Jaroslava Hrušková de ND 

Mgr. Karel Karpf 

Pastorační péče a služba ve školním roce 2021/2022, konaná výše zmíněnou skupinou,  

jejíž někteří členové jsou učitelé křesťanské nauky a držitelé kánonické mise, byla zejména na 

začátku školního roku ovlivněna probíhající epidemii onemocnění COVID-19 a pak jejím 

dozníváním.  

Na začátku školního roku 15. září 2021 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze byla mše 

sv. v rámci Dne církevního školství, které se účastnila část studentů a vyučujících školy spolu se 

školním kaplanem. 

Vzhledem k epidemiologickým omezením a předpisům byla v rámci možností školním kaplanem  

ve školní kapli sloužena mše sv. ve středu odpoledne, vždy s úmyslem za naše školy, studenty  

a vyučující a jejich blízké a za aktuální potřeby. 

V 1. pololetí se uskutečnil duchovní program (duchovní obnova) pro studenty všech ročníků,  

pak v 2. pololetí pro studenty 1. a 2. ročníků. 

Během Adventu v pátky ráno před vyučováním byla sloužena ve školní kapli rorátní mše svaté 

s rorátními zpěvy. 

V předvánočním týdnu 17. prosince 2021 v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze byla pro 

studenty i pedagogy sloužena mše sv. na závěr kalendářního roku a na poděkování za uplynulý rok. 

O památce sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, 3. února 2022, měli studenti i pedagogové možnost 

přijmout svatoblažejské požehnání. 

Během postní doby po pravidelné středeční mši sv. byla konána pobožnost křížové cesty. 

V květnu po pravidelné mši sv. ve školní kapli se konala „májová“ mariánská pobožnost 

s modlitbou loretánských litanii. 

Na konec školního roku byla mše svatá sloužena 29. června 2022 v kostele sv. Ignáce na Karlově 

náměstí v Praze.  

Během školního roku také školní kaplan nabízel a informoval o zajímavých událostech, nabídkách, 

textech apod. z oblasti křesťanství a života církve. 

Vyučující křesťanské nauky pokračovali ve výuce de naplánovaných rozvrhů hodin a tematických 

plánů. Kvůli epidemiologické situaci nedošlo k revizi školních vyučovacích plánů. 

Charitativní akce: Studenti školy se účastnili Českého dne proti rakovině („Květinkový den“) 

dne 29. září 2021 a ve sbírce vybrali 266 482 Kč, pak v dalším kalendářním roce,  

a to 11. května 2022, a ve sbírce vybrali 230 711 Kč. 



21 

 

 
 

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 například 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. Tyto běžně zařazované aktivity se v některých obdobích školního 

roku nemohly konat vzhledem k probíhající epidemii onemocnění COVID-19.  

 

 

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 21 studentů –cizinců ve škole 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.   

 

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 kurzy  

Lyžařský kurz  

Vodácký kurz  
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12. Činnosti střediska volného času-mimoškolní aktivity  

(aktivity nesouvisející s výukou) 

Dům dětí a mládeže 
Ve školním roce 2021/2022 se realizovaly tyto aktivity většinou s významnými obtížemi 

vzhledem k probíhající epidemii onemocnění COVID-19 a únavě žáků v důsledku on-line 

výuky. Výsledkem byla vysoká absence v on – line kroužcích a mnohdy přechod na 

individuální konzultace.   

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) 

Francouzský jazyk-začátečníci 

Čeština pro cizince – začátečníci - 1. ročník, pokročilí 2. ročník 

Individuální doučování – pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

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: 

Dny otevřených dveří – vzhledem k probíhající epidemii onemocnění COVID-19 se konaly 

 on- line 

Prezentace v atlasech, katalozích, na stránkách specializovaných serverů a na facebooku,  

kde je vytvořen oficiální profil školy, www.facebook.com/skolyjecna     

 

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. 

 

http://www.facebook.com/skolyjecna
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IX. 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 
 

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

V tomto školním roce neproběhla dle platné legislativy inspekční činnost ČŠI.  

Poslední inspekce ČŠI proběhla ve školním roce 2019/2020  

 

Jiné kontroly neproběhly.  

 

 

 



24 

 

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 Mgr. Milanu Suchánovi O. Praem za duchovní podporu, optimismus  

a vstřícnost. Paní Mgr. et. Bc. Janě Černouškové 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.  

Zvláštní poděkování patří zástupcům zřizovatele: Bc. Danu Pikálkovi, a koordinátorovi církevního 

školství Arcibiskupství pražského PhDr. et Mgr. Ondřeji Mrzílkovi, MBA. 
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XI. 
Základní údaje o hospodaření Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II školy za rok 2021 

                     . 

Účetní období:   1. 1. – 31. 12. 2021 

Výsledek hospodaření:  153.030,-Kč   

 

Hospodaření školy s finančními prostředky v roce 2021 bylo uzavřeno účetním ziskem 153.029,89 

Kč z hlavní činnosti, kdy činnost SOŠ byla zisková (152.997 Kč) stejně jako činnost DDM (33 Kč). 

Hospodářská činnost v tomto účetním období nebyla realizována. Zlepšený výsledek hospodaření byl 

rozdělen dle usnesení rady ŠPO takto: 80 % tzn 122 423,91 Kč ve prospěch rezervního fondu, 20 % tj. 30 

605,98 Kč ve prospěch fondu sociálního. 

V tomto účetním roce nebyla k čerpání žádná daňová úspora minulých let. 

Celkové výnosy dosáhly 20.726 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2020 šlo o navýšení o 33,74 % tj. více o 

5.229 tis. Kč. Celkové náklady činily 20.573 tis. Kč a ve srovnání s předchozím účetním obdobím byly vyšší 

obdobně jako výnosy o 32,99 %. Navýšení obou finančních ukazatelů jsou ovlivněny zejména úpravou 

normativů pro stanovení provozní dotace především v návaznosti na nárůst mezd ve školství a dále objemem 

dalších využitých účelových dotací zajištěných vedením školy. 

Primární složkou výnosů byly provozní dotace MŠMT a další účelové dotace v celkové výši čerpání 

19.637 tis. Kč, což bylo meziročně více o celých 34,23 %. Provozní dotace pro školu ve výši 17.869 tis. Kč a 

pro DDM 1.145 tis. Kč byly plně vyčerpány. Dále byla přiznána škole MŠMT účelová dotace pro roky 2018-

2020 v rámci projektu „Šablony OP PPR pro CSZŠ Jana Pavla II.“ ve výši 761 tis. Kč, z níž bylo v roce 

2021 dočerpáno Kč 110 tis. Další dotaci poskytnutou MŠMT z „Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání“ – Šablony II CSZŠ Jana Pavla II. V celkovém objemu Kč 684 tis. pro roky 2021-2022 čerpala 

škola v rozsahu Kč 187 tis. Třetí účelová dotace plynula škole z „Operačního programu Praha-Pól růstu ČR“ 

– Šablony II OP PPR  pro CSZŠ Jana Pavla II pro roky 2021-2022 v rozsahu 792 tis., z níž bylo v tomto 

účetním období využito Kč 298 tis. Od Hlavního města Prahy obdržela škola neinvestiční dotaci pro 

„Posilování pozitivních hodnot a postojů …“  ve výši Kč 22 tis. pro r. 2020-2021. Tuto dočerpala v hodnotě 

Kč 14 tis. Stejná dotace pro r. 2021-2022 přiznaná ve výši Kč 30 tis. byla využita v objemu Kč 15 tis. 

Zůstatky volných zdrojů všech účelových dotací byly převedeny na konci účetního období na Rezervní fond 

k čerpání v dalších letech. 

Žáci, rodiče a ostatní fyzické osoby darovali CSZŠ Jana Pavla II. včetně DDM 359 tis. Kč, z čehož 

bylo převedeno k využití v dalších letech 96 tis. Kč do Rezervního fondu. Z toho platby žáků v rámci výuky 

na školní akce a zprostředkované ISIC karty činily 195 tis. Kč. Právnické osoby darovaly celkem 173 tis. Kč, 

což zahrnuje výši přijatého finančního daru poskytnutého společností ICP Communication, s.r.o. Kč 50 tis. 

(do RF převedeno 45 tis. Kč) a dále věcný dar respirátorů a Covid-testů v hodnotě Kč 123 tis. Celkové dary 

přijaté školou v r. 2021 činily 532 tis. Kč. V tomto účetním období byl využit na mzdové náklady dar 

zřizovatele z r. 2019 ve výši Kč 50 tis. 
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Tržby z prodeje služeb školy v rámci hlavní činnosti Kč 602 tis. představují především školné, které 

bylo vykázáno ve výši 601 tis. Kč a kurzovné v rámci poskytovaných služeb Domem dětí a mládeže činilo 1 

tis. Kč. 

V rozsahu Ostatních výnosů bylo vykázáno 45 tis. Kč. Zpravidla jsou tvořeny bankovními úroky a 

výnosy z proúčtovaných odpisů. V tomto roce nedošlo k čerpání sociálního fondu.  

Nejvyšším nákladovou položkou byly v roce 2021 mzdové náklady včetně náhrad za pracovní 

neschopnost v částce 12.203 tis. Kč, které vzrostly v návaznosti na navedení nových mzdových tabulek dle 

platné legislativy pro školská zařízení, kterou škola využívá podpůrně pro stanovení mezd zaměstnanců. A 

také díky obdrženým finančním zdrojům z výše uvedených účelových projektů, které pokryly z této sumy 

celých Kč 403 tis. Mzdy pro činnost střední školy činily 11.691 tis. Kč a v rámci DDM bylo vyplaceno na 

mzdách 512 tis. Kč. U sociálního a zdravotního pojištění došlo k taktéž k odpovídajícímu navýšení o 35 % a 

činilo celkem 4.041 tis. Kč. 

Spotřební materiál škola a DDM v rámci poskytnutých a získaných finančního prostředků nakoupila 

v tomto roce v potřebném rozsahu za 1.477 tis. Kč. Ve vykázané částce je zahrnut i nákup nově pořízeného 

drobného majetku a drobných předmětů daných do užívání, jenž škola vede v podrozvahové evidenci. 

V tomto účetních období byl pořízen evidovaný majetek v hodnotě celých Kč 987 tis. V rámci modernizace 

vybavení prostor školy i pomůcek pro výuku a činnost DDM bylo zakoupeno mimo jiné 40ks pracovních 

stolů a jednacích židlí pro učebnu č. 20, kopírovací e-Studio, 29 notebooků a PC sestav, 1 server, 5 

Dataprojektorů, 9x keramická tabule, zdravotnické simulátory a sportovní vybavení pro výuku apod. Ostatní 

materiál byl spotřebního charakteru.  

Náklady na energie vzrostly meziročně o 12 % zejména v důsledku navýšení podílu školy na 

společných provozních nákladech budovy. Celkově činily 336 tis. Kč. 

V rámci nákladových služeb došlo k navýšení o 22 % na Kč 2.294 tis., které ovšem bylo zkresleno 

sníženými náklady r. 2020 v souvislosti s nečerpanými službami v důsledku absence studentů ve škole 

v souvislosti s karanténním režimem-Covid-19.  

 V následujícím účetním období je v ekonomické oblasti prioritou vedení školy zajištění 

vyrovnaného hospodaření.     

 

 

Zpracovala: Ing. Hana Piechová                        

 

 

     

 

      Mgr. Marie Šiková 

          ředitelka školy 
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Poskytování informací  

 

 
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona 106/1999Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

a) Celkový počet písemných žádostí o informace: 1 

b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

c) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

d) Počet sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu 

školy. 

 XIII. 

 

Problematika související s COVID - 19 

 
I tento školní rok byl částečně poznamenán zhoršenou epidemiologickou situací v souvislosti 

s onemocněním COVID 19. Přesto, že nedošlo k plošnému uzavření škol pro prezenční výuku, 

škola musela rychle reagovat na měnící se počty žáků v karanténě nebo izolaci v jednotlivých 

třídách a podle toho poskytovat výuku prezenčním nebo distančním způsobem, zvládat testování 

žáků a účinně spolupracovat s pracovníky hygienické služby.  

Po zkušenostech z předchozího školního roku jsme při výuce a komunikaci s žáky využívali Office 

365 – prostředí určené k on-line výuce, které na jednom místě umožňuje žákům spravovat veškeré 

zadané úkoly. V případě potřeby (např. karantény třídy) vyučující běžně používali aplikaci Teams.  

Aplikace je dostupná na nejběžnějších operačních systémech pro Win a IOS. Žáci tedy mohli 

využívat PC i telefon. Každý žák zde měl vytvořený vlastní školní profil. Většina žáků se zapojila a 

dobře spolupracovala. Pokud žák nebo vyučující signalizoval problémy, byla jim poskytnuta 

podpora prostřednictvím poradenství vyučujících IKT. Tematické plány jednotlivých předmětů 

nemusely být upravovány. 

Praktické maturitní zkoušky se konaly ve zdravotnických zařízeních. Souvislá odborná praxe 3. 

ročníků se konala na nemocničních odděleních po dobu 5 týdnů v květnu a červnu. Proběhla bez 

větších problémů. Při výuce, klasifikaci žáků byla vždy dodržována legislativní opatření a 

metodická doporučení MŠMT a hygienicko – epidemiologická opatření MZ ČR.   
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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 12. 10. 2022 

 
 
 

 

 

 

V Praze dne 12. října 2022  

 Mgr. Marie Šiková 

 ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 Kopie zprávy o činnosti školské rady  

Příloha č. 2 Kopie zápisu z jednání školské rady dne 21. října 2021 

Příloha č. 3 Kopie zápisu z jednání školské rady dne 27. června 2022 

Příloha č. 4 Kopie zápisu z jednání školské rady dne 28. srpna 2022 

Příloha č. 5 Učební plán pro obor Praktická sestra 53-41-M/03, ŠVP „Praktická sestra“ – denní studium 

Příloha č. 6 Učební plán pro obor Praktická sestra 53-41-M/03, ŠVP „Praktická sestra“ – dálkové zkrácené studium 

Příloha č. 7 Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2020 
 

 



 

Příloha č. 1 Kopie zprávy o činnosti školské rady  
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Příloha č. 2  Kopie zápisu z jednání školské rady dne 21. října 2021  
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Příloha č. 3   Kopie zápisu z jednání školské rady dne 27. června 2022 
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 Příloha č. 4 Kopie zápisu z jednání školské rady dne 28. srpna 2022 
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Příloha č. 5 

 

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 
v ročníku 

celkem 
1. 2. 3. 4. 

Povinné předměty       

Český jazyk 2 1 1 1 5 

Literatura 2 2 2 2 8 

Cizí jazyk 3/3 3/3 3/3 3/3 12 

Křesťanská nauka 1 1 1 1 4 

Občanská nauka 1 1 - - 2 

Dějepis 1 1 - - 2 

Dějepis - seminář - - 1  - 1 

Literatura - seminář - - - 1  1 

Chemie 1 1 - - 2 

Biologie 1 - - - 1 

Fyzika 1 - - - 1 

Matematika 2 2 2 1 7 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Informační a komunikační technologie 2 2 - - 4 

Ekonomika - 2 -  2 

První pomoc 2/1 - - - 2 

Somatologie 2 2 - - 4 

Klinická propedeutika - 2 - - 2 

Výchova ke zdraví a veřejné zdravotnictví 1 - - - 1 

Základy mikrobiologie, imunologie, 

epidemiologie a hygieny 

- 1 - - 1 

Základy odborné terminologie 2/2 - - - 2 

Psychologie a komunikace 2 2 2/1 1 7 

Ošetřovatelství 3 /2/ 6 /4/ - - 9 

Ošetřovatelská péče v interním lékařství - - 2 2 4 

Ošetřovatelská péče v chirurgii - 1 1 2 4 

Speciální ošetřovatelská péče - - 21) 22) 4 

Předmět praktického vyučování      

Ošetřování nemocných  

Ošetřování nemocných – odborná praxe 

souvislá 

- - 12/12/ 

+4 souvislá 

přepočtená 

13/13/ 
+1souvislá 

přepočtená 

25  

5 

Hodin celkem 31 32 31 + 4* 
(*4 souvislá 
OP – přepočet 

= 175 hodin)  

31+ 1* 
(*1 souvislá 
OP přepočet 

 = 35 hodin) 

130/135* 

* - včetně 

přepočtené 
souvislé praxe 

 
1) z toho 1 hodina ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví, 1 hodina ošetřovatelská péče v pediatrii 
2) z toho 1 hodina ošetřovatelská péče v neurologii a psychiatrii, 1 hodina ošetřovatelská péče v malých klinických oborech 
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 Příloha č. 6 

 

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 hodin 
1. ročník 2. ročník celkem 

 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

 Hodin za 

týden 

Hodin 

celkem 

Hodin 

za týden 
Hodin 

celkem 
Hodin 

za týden 
Hodin 

celkem 
Hodin 

za týden 
Hodin 

celkem 
 

Odborné předměty t c t c t c t c t c t c t c t c  

Odborný cizí jazyk 0,5 5   0,5 5   10 

První pomoc 2/1 20       20 

Somatologie 1 10 1 10     20 

Výchova ke zdraví a veřejné 

zdravotnictví 

0,5 5       5 

Základy mikrobiologie, imunologie, 

epidemiologie  

a hygieny 

  0,5 5     5 

Ošetřovatelství  3/2 30 2/1 20     50 

Základy odborné terminologie 1 10       10 

Klinická propedeutika   1 10     10 

Ošetřovatelská péče v interním 

lékařství 

  1,5 15 2 20 1 10 45 

Ošetřovatelská péče v chirurgii   1,5 15 2 20 1 10 45 

Speciální ošetřovatelská péče      1 10 1 10 20 

Psychologie a komunikace     2 20 1 10 30 

Křesťanská nauka      - 1 10 10 

Ekonomika      - 1 10 10 

Předměty praktické výuky          

Ošetřování nemocných 3/3 30 4/4 40 4/4 40 5/5 50 160 

Ošetřování nemocných   ⃰

 – souvislá praxe,  

možné započtení individuální praxe 

12,5 týdne = 500 hodin 12,5 týdne = 500 hodin 1000 

Konzultace - hodin celkem   110  115  115  110 450 

Hodin celkem  

(včetně Ošetřování nemocných – 

započitatelné individuální odborné 

praxe) 

725 725 1450 

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.   
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Příloha č. 7   

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2021 
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