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1. Základní údaje o škole  

 

Název a sídlo školy:  

 Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice 

Husova 537, 687 71 Bojkovice /škola/ 

Husova 540, 687 71 Bojkovice /domov mládeže a školní jídelna-výdejna/ 

 

Právní forma:  školská právnická osoba 

 

IČO:    00 83 88 11 

IZO:    000 838 811 

REDIZO:   600 0154 91 

 

Škola sdružuje:   Střední škola 

Domov mládeže 

Školní jídelna – výdejna 

Středisko volného času  

 

Zřizovatel:   Česká kongregace sester dominikánek 

Veveří 27, 602 00 Brno 

 

Statutární zástupce:  

Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka školy  

 

 

Dálkový přístup:  info@cirkevka-bojkovice.cz 

reditelna@cirkevka-bojkovice.cz 

      www.cirkevka-bojkovice.cz 

 

Školská rada:  

zástupce za pedagogy:     Mgr. Roman Švehlík 

zástupce zvolený rodiči a zletilými žáky: Regina Urubková  

zástupce jmenovaný zřizovatelem školy: Mgr. Petr Viceník 

 

Rada školské právnické osoby: 

Mgr. Marie Neradová 

Mgr. et Mgr. Hana Kubíková 

Ing. Ludmila Chládková 

 

mailto:info@cirkevka-bojkovice.cz
mailto:reditelna@cirkevka-bojkovice.cz
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2. Přehled oborů vzdělání 

 

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice je školskou právnickou osobou. 

Zřizovatelem je Česká kongregace sester dominikánek. Hlavním účelem zřízení je 

poskytování vzdělávání a výchovy. Organizace vykonává činnost školy a školských zařízení:  

 Střední škola  

 Domov mládeže 

 Školní jídelna - výdejna 

Škola poskytuje v počátečním vzdělávání středoškolské vzdělání v pedagogické a sociální 

oblasti. Všechny obory počátečního vzdělávání jsou realizovány denní formou. V současné 

době vzděláváme žáky a studenty podle níže uvedených programů:  

 Obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – čtyřletý obor s maturitou, 

vzdělávání realizováno podle ŠVP Předškolní a mimoškolní pedagogika (zpracováno 

1. 9. 2013, 1. 9. 2017, 1.9.2018). 

 Obor 75-41M/01 Sociální činnost – čtyřletý obor s maturitou, vzdělávání realizováno 

podle ŠVP Sociální činnost (zpracováno 1. 9. 2013, 1. 9. 2017, 1.9.2018). 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 100.   Počet tříd v SOŠ studiu oboru Předškolní a 

mimoškolní pedagogika a Sociální činnost jsou 4.   

Nejvyšší povolený počet ubytovaných v domově mládeže je 53 ubytovaných.  Nejvyšší 

povelený počet stravovaných ve školní jídelně-výdejně je 50 žáků. 

 

Počty žáků podle tříd a oborů vzdělání 

 

Ročník 

 

1. pololetí 2019/2020 

(ke 30.9.2019) 

 

1. pololetí 2020/2021 

(ke 30.9.2020) 

Předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

 

Sociální činnost 

Předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

 

Sociální činnost 

1. 28 0 27 0 

2. 18 6 28 0 

3. 24 3 17 6 

4. 14 4 23 3 

 

Celkem 

84 13 95 9 

97 104 
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3. Přehled pracovníků školy (dle stavu k 30. 9. 2019) 

Pedagogičtí pracovníci 
Úvazek 

celkem 
Kvalifikovaně Bez 

aprobace 

Pedagogičtí pracovníci celkem 12,3 12,3 100% 0 

 
Fyzické osoby: vyučující 17 osob, z toho ženy 13 

THP pracovníci 3, z toho ženy 2 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení pro šk. rok 2019 / 2020 

Od září 2019 jsou přijímáni žáci pouze pro obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika. 

1. kolo přijímacího řízení 

1. kolo přijímacího řízení proběhlo v následujících termínech:  

8. 6. 2020 Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (CERMAT) 
4. 6. 2020 školní přijímací zkouška pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 

z řečových, hudebních a výtvarných předpokladů ke studiu  
5. 6. 2020 školní přijímací zkouška pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 

z řečových, hudebních a výtvarných předpokladů ke studiu 
 

Do 1. kola přijímacího řízení bylo podáno celkem 59 přihlášek, z toho 31 na 1. místě pro 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.  Podmínky pro přijetí ke studiu z nich splnilo 51 

uchazečů pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Zápisový lístek do 1. ročníku školního roku 2020 / 2021 odevzdalo 27 uchazečů pro 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, z toho 14 uchazečů bylo přijato po odvolání na 

základě autoremedury. 1. září 2020 do 1. ročníku nastoupilo celkem 27 žáků.  

 

Přijatí do 1.r. – od 1.9.2020 podle bydliště: 

Okres  Počet žáků 

Brno - město 1 

Hodonín 10 

Kroměříž 1 

Olomouc 1 

Uherské Hradiště 9 

Vsetín 2 

Zlín 3 

Celkem 27 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Hodnocení za 2. pololetí šk.r. 2019 / 2020 

 

Třída 

 

Prospělo s 
vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

 

Nehodnoceno 

1. 4 24 0 0 

2. 8 16 0 0 

3. 4 22 1 0 

4. 2 16 0 0 

Celkem 18 78 1 0 

 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci a šíření koronovairu Covid-19 byly od 11.3. 2020 

fakticky do června 2020 školy uzavřeny.  Žáci se vzdělávaly distančním způsobem. Proto 

i klasifikace a hodnocení byla uzpůsobena vzniklé situaci. 

1 žákyně 3. ročníku z prospěchových důvodů a vysoké absence opustila školu. 

 

 

 

 

 

 



Stránka 9 z 25 

6. Průběh a výsledky maturitních zkoušek studijních oborů  

Termíny: 

 praktická zkouška formou obhajoby maturitní seminární práce:  9. 6. 2020 

 ústní maturitní zkoušky společné i profilové části:     10.6. – 15.6.2020 

 

Zkušební komise:  

I. Stálí členové 

Předsedkyně:  Mgr. Marie Mikulcová;  zaměstnavatel: SPŠ a OA Uherský Brod;  jmenoval: 

Krajský úřad Zlínského kraje dne 17.1.2020, č.j. KUSP3265 / 2020 

Místopředsedkyně:  PaedDr. Ladislava Kolouchová 

Třídní učitelka:  Mgr. Silvie Krahulcová 

 

II. Zkoušející a přísedící pro jednotlivé maturitní předměty: 

Český jazyk a literatura:  Mgr. Kristýna Kavková  Mgr. Ivana Fojtíková    

Anglický jazyk:     Mgr. Hana Hoffnerová Mgr. Jarmila Prášková 

        Mgr. Jarmila Prášková Mgr. Hana Hoffnerová 

Pedagogika a psychologie (PMP) (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)  

Mgr. Silvie Krahulcová  PaedDr. Ladislava Kolouchová 

PaedDr. Ladislava Kolouchová Mgr. Silvie Krahulcová / Mgr. Hana Hoffnerová 

Metodiky VV, HV, LDV, TV  (PMP) 

MgA. Mgr. Klára Suchá (Vvm) Mgr. Kristýna Kavková 

Mgr. Kateřina Juračková (Hvm) Mgr. Jarmila Švehlíková    

Mgr. Jaroslav Bajer (Tvm)  Mgr. Veronika Pilková 

Mgr. Roman Švehlík (Ldv)  Mgr. Kristýna Kavková 

Psychologie a speciální pedagogika (SČ): 

Mgr. Silvie Krahulcová  PaedDr. Ladislava Kolouchová 

PaedDr. Ladislava Kolouchová Mgr. Silvie Krahulcová 

Sociální péče (SČ): 

Mgr. Silvie Krahulcová PaedDr. Ladislava Kolouchová /  Mgr. Hana Hoffnerová  

 

Praktická maturitní zkouška: 

Mgr. Kateřina Juračková;  Mgr. Roman Švehlík;  Mgr. Kristýna Kavková; Mgr. Jaroslav Bajer;  

Mgr. Silvie Krahulcová; Mgr. Jarmila Švehlíková;  Mgr. Jiří Hrubý;  MgA. Klára Suchá; 

Mgr. Hana Hoffnerová; Mgr. Veronika Pilková 
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Výsledky maturitních zkoušek v termínech Jaro a Podzim 2020 

Ve 4. ročníku bylo 18 žáků.   V jarním zkušebním termínu maturovalo 18 žáků:  14 žáků 
oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika; 4 žáci oboru Sociální činnost.  V opravném 
podzimním zkušebním období 2020 maturovaly 3 žákyně. Všichni žáci odmaturovali 
v řádném nebo v 1. opravném termínu. 

 
Jaro 2020 

 

maturovalo uspělo % 

Český jazyk 

písemná práce 
Z důvodu uzavření škol od března 2020 se písemné 

maturitní práce nekonaly. 

didaktický test 18 17 94% 

ústní zkoušení 18 16 88% 

Anglický jazyk 

písemná práce 
Z důvodu uzavření škol od března 2020 se písemné 

maturitní práce nekonaly. 

didaktický test 18 18 100% 

ústní zkoušení 18 17 94% 

Metodiky HVM, LDV, VVM, TVM 18 18 100% 

Pedagogika a Psychologie 18 18 100% 

Sociální péče 4 4 100% 

Speciální pedagogika a Psychologie 4 4 100% 

Praktická MZ 18 17 94% 

 
 

Podzim 2020 
 

maturovalo uspělo % 

Český jazyk 

didaktický test 1 1 100% 

ústní zkoušení 2 2 100% 

Anglický jazyk ústní zkoušení 1 1 100% 

Praktická MZ 1 1 100% 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy 

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

 Školení hodnotitelů maturitní zkoušky z AJ. 

 Školení zadavatelů PP a DT maturitní zkoušky 

 Kvalifikační studium výchovného poradenství (2-leté studium ukončeno v 6/2019) 

 Vzdělávání školních kariérových poradců (1/2019 – 6/2020)  

 Studium pro koordinátory ŠVP 
 

Vedení školy: 

 Konzultační seminář pro management škol 

 Konference církevních škol a školských zařízení 

 Konference asociace středních pedagogických škol 
 

Výchovný poradce: 

 Krajská pedagogicko psycholog.poradna - pracovní workshop 
 

Metodik prevence: 

 Krajská pedagogicko psycholog.poradna - pracovní workshop 
 

 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – DVPP pedagogů 

 Google Classroom 

 Internet ve výuce anglického jazyka aneb co je nového v oblasti internetu 

 Využívání písní v anglickém jazyce 

 Disk Google 

 Seminář sboristů 

 Plánování, metodika a organizace práce pedagoga 

 Kurz efektivního učení, rozvoje paměti - Metoda 3T 

 Diagnostika a řešení šikany ve škole 

 Myšlenkové mapy - užitečný nástroj pro žáky i pedagogy 

 Školní neúspěch  a poruchy učení 

 Základy kaučovacího přístupu pro pedagogy 

 Plánování, metodika a organizace práce pedagoga 

 Základy vedení rozhovoru s dítětem 

 Reálie netradičně - USA 

 Čtenářská gramotnost ve volnočasových aktivitách 

 Obtížné situace na školách a jejich zvládání 

 Péče o duši - cesta k radosti z pedagogické profese = celý pedagogický sbor 
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8. Zpráva o minimálním preventivním programu  

zpracovala:   Mgr. Hana Hoffnerová 

Také v roce 2020 se naše snahy ubíraly cestou k minimalizaci problémových jevů školního a 

třídních kolektivů žáků naší školy. Do preventivního plánu jsme tak zařadili co nejvíce aktivit  

podporujících přijetí, toleranci a týmovost ve skupinách. Dále také činnosti zdravotně 

preventivní a edukační. 

Jako již tradičně, i tento školní rok byl zahájen poutí ke dni církevního školství. Studenti a 

všichni zaměstnanci školy vyrazili z nedalekého městečka Luhačovice, ze kterého vede 

křížová cesta k poutnímu kostelu v Provodově. Po příjemné procházce jsme se přivítali se 

žáky třetího ročníku, kteří zde s několika učiteli pobývali na sportovním týdnu. Pobyt je také 

jednou z aktivit zaměřených mimo jiné na podporu týmovosti a spolupráce. Dále je součástí 

programu rovněž opakování základů první pomoci, rozšíření poznatků o přírodě a významu 

fyzické aktivity pro lidské zdraví atd. 

Pro studenty prvního i třetího ročníku byl naplánován program zvaný “Orientační dny”. Jde 

o třídenní pobyt v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. V rámci tohoto pobytu bývá 

studentům nabídnuto, aby si vybrali z nabídky programů ten, který je zajímá - například jsou 

obsahově dny zaměřeny na vztahy ve skupině, partnerské vztahy, volbu budoucího 

zaměstnání atp. Pro první ročníky se automaticky volí téma adaptační - tedy aktivity 

pomáhající seznámení a rozvoji vztahů ve skupině. Žákyně druhého ročníku si vybraly 

partnerské vztahy, a tak aktivity lektorů směřovaly převážně k této otázce, ale kromě toho 

i jiným vhodným hrám a činnostem podporujícím především zdravé vztahy, sebevědomí a 

komunikaci.  

Nebýt nečekané situace, kterou do zaběhnutého školního roku přinesla epidemie 

onemocnění Covid 19, vyjeli by žáci druhého a třetího ročníku na pětidenní poznávací zájezd 

do Nizozemí. Tento se ale bohužel neuskutečnil a místo za poznáním jsme všichni, učitelé 

i žáci, cestovali domů. 

Vzhledem k epidemii se neuskutečnila taky většina dalších plánovaných přednášek, exkurzí 

a činností, které jsou uvedeny v preventivním plánu na tento školní rok. Jedná se například 

o přednášky o rizikových jevech mezi mládeží, jako jsou například: poruchy příjmu potravy, 

zneužití a rizika virtuálního prostoru, první pomoc, kouření, drogy a závislosti, šikana, 

civilizační choroby atd.  

Z Plánovaných besed jsme stihli realizovat besedu na téma “Kriminalita a trestní 

odpovědnost” s paní Bc. Milenou Šabatovou, preventistkou Policie ČR zemního odboru 

Uherské Hradiště a dále také přednášku “Pohlavně přenosná onemocnění a jejich 

prevence”. S vizí rozvoje zdravého školního klima a přátelského i motivujícího prostředí 

školy, byl taky sestaven další volnočasový, či kulturní program školy. 

V prvním pololetí tak svižně fungovalo středisko volného času a nabízelo žákům řadu 

zajímavých kroužků s cílem umožnit jim trávit smysluplně a zajímavě svůj volný čas. 

Středisko má ve své nabídce například: doučování z matematiky a angličtiny, lekce znakové 

řeči, lekce hry na hudební nástroje, školní sbor, cvičení pro zdraví, lekce cizích jazyků, 

výtvarný seminář, misijní kroužek atp. 

Jednou týdně je v klášterní kapli sloužena mše svatá, která je možností setkání společenství 

věřících. Někteří žáci se mohou zapojit do liturgických služeb, nebo se podílet na doprovodu 

mše zpěvem ve sboru. Předávání křesťanských hodnot je součástí vzdělávacího plánu naší 
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školy. Základní představa o křesťanství a jeho ideálech je formována mimo jiné v hodinách 

základů křesťanství. 

Zahraniční stáže, které jsou další důležitou rozvíjející a jistě i preventivní aktivitou bohužel 

také letos neproběhly. V minulých letech navštívily naše žákyně dvakrát Vídeň, kde 

absolvovaly dvoutýdenní pracovní pobyt. Snad se opět brzy otevřou možnosti cestování a 

poznávání cizích krajin a národů. Pobyty jsou podle našich zkušeností výbornou příležitostí, 

jak podpořit motivaci studentů v oboru a přináší mimo jiné i skvělou příležitost k zážitku 

úspěchu v komunikaci v cizím jazyku. 

Žáci oboru Předškolní pedagogika působili v mateřských školách a žáci oboru Sociální péče 

v domově pro seniory, či v domově pro zdravotně postižené. To je předmětem a obsahem 

povinné praxe a mimo jiné vytváří řadu situací k učení se rozvoji mezilidských vztahů a 

prevenci sociálně- patologických jevů. 

Žáci se dále zapojili také do spousty akcí pořádaných jinými zařízeními v okolí školy (školky, 

DDM, Město). Kontakt s životem města, reálná praxe a pobyt mezi lidmi rozvíjí radost 

z seberealizace, pocit smysluplné činnosti v práci pro druhé. Ani v rámci programu města se 

v tomto roce žáci neměli možnost zapojit do všech akcí.. Z těch, které jsme ještě stihli, 

můžeme jmenovat například Drakiádu pro mateřské školky, Akci Světluška na podporu 

nevidomých a vánoční tvoření v režii města Bojkovice. 

Na závěr můžeme jen vyjmenovat, co bylo ještě naplánováno a neproběhlo. Tradičně jsme 

zamýšleli a plánovali školní multižánrový festival Domidom. Dále jsme připravovali 

prázdninový dětský příměstský tábor, do kterého jsou dobrovolně zapojeni někteří žáci 

i pracovníci školy. Podstatnou složkou preventivního působení je činnost vychovatelů na 

internátě. Cíleně usilují o zajištění pravidelného a zdravého životního režimu ve volném čase 

studentů. Starají se mimo jiné i o aktivizaci žáků ve volném čase. Věnují se studentům 

v různých kroužcích – šití, paličkování, vaření, doučování atd. Poskytují prostor pro 

rozhovory, řešení konfliktních situací atp. 

V průběhu distančního vzdělávání jsme se snažili poskytnout žákům maximální podporu a 

usnadnit jim přístup k výuce. Žáci měli možnost si vypůjčit školní notebooky, elektrické 

klavíry, knihy a jiné pomůcky. Dle aktuálních podmínek někteří žáci využívali také 

individuálních osobních konzultací a hodin. Dále proběhly třídní schůzky a několik besed 

s třídními učiteli, výchovným poradcem a ředitelkou školy. 

V souvislosti s domácí výukou, změnou režimu, sociální izolací atd., se žáci často obraceli 

na výchovnou poradkyni i třídní učitele a své potíže s nimi rozebírali a hledali řešení. Nová 

situace v souvislosti s pandemií vnesla i do oblasti prevence řadu témat, které nabyly na 

aktuálnosti a tak se zamýšlíme i nad novým okruhem besed, webinářů, či přednášek. 

Především v oblasti kybernetické bezpečnosti a psycho-hygieny práce a studia z domácích 

podmínek. Zajímavá je i možnost využití diagnostických testů k identifikaci problémů. V rámci 

výchovného týmu spolupracoval metodik prevence s vedením školy, výchovným poradcem, 

třídními učiteli a ostatními kolegy. V případě výskytu problémů je metodik připraven řešit tyto 

situace s příslušnými OSPODY, či jinými organizacemi, kontaktovat pedagogicko-

psychologickou poradnu a zajistit krizovou intervenci. V uplynulém školním roce jsme řešili 

především tyto přestupky a problémy: záškoláctví, vandalismus a neplnění školních 

povinností. Studenti i rodiče byli poučeni o rizicích a důsledcích spojených s tímto chováním 

a bylo jim vždy navrhnuto řešení. Přestupky byly potrestány formou udělení důtky třídního 
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učitele, či ředitele školy, podmínečným vyloučením ze školy. V několika případech byla 

odložena klasifikace, nabídnuta pomoc třídního učitele a výchovného poradce. 

V následujícím školním roce chystáme některé nové besedy i ověřené akce (první pomoc, 

poruchy příjmu potravy, pohlavně přenosné nemoci, násilí v rodině či ve škole, závislosti 

atp.). V jednotlivých třídách jsou v rozvrhu zařazeny třídnické hodiny k diskuzi a řešení 

aktuálních problémových situací, či zařazení preventivních formativních aktivit. Výchovný 

poradce i preventista se vzdělávají v rámci nabídky školení a odborných přednášek na 

aktuální témata. Plánujeme další besedy a přednášky dle nabídky různých organizací 

(viz.minimální preventivní program, evidence prevence 2019/2020). 
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9. Údaje o aktivitách školy a její prezentaci na veřejnosti. 

 

Září 2019 

 Zahájení školního roku – mše svatá v kostele svatého Vavřince; Hlavním 

celebrantem byl P. Jan Rajlich OP. 

 Den církevního školství:   11. 9. 2019 –  celoškolní pěší pouť ke Dni církevního 

školství na Provodov; 

 "Světluška" – 12.9.2019 - sbírka na pomoc zrakově postiženým a především 

realizace doprovodných zážitkových aktivit pro děti z Mateřské školy a Základní 

školy. Organizováno ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Bojkovice.   

 Turistický kurz - 3. r. – 9.9. - 13.9 2019; Provodov 

 Medializace: zpravodajský článek v časopise Bojkovsko; propagace školy na 

Facebooku; aktualizace informací o škole na portálech: www.zkola.cz 

www.stredniskoly.cz  aj. 

 

Říjen 2019 

 Drakiáda pro děti z MŠ Bojkovice   

 soutěž PišQorky – účast pětičlenného týmu v oblastním kole. 

 

Listopad 2019 

 Adaptační kurz – 1.r.  – 13.11 – 15.11.2019 

 ERASMUS+ - 23.11. 2019 – 8.12.2019  zahraniční odborná stáž v Rakousku 

 Medializace: zpravodajský článek v časopise Bojkovsko; propagace školy na 

Facebooku;  

 

Prosinec 2019 

 Adventní jarmark ZŠ a Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí 

 Mikulášská nadílka – program a představení pro děti z MŠ Bojkovice, MŠ Záhorovice 

a 1. stupně ZŠ TGM Bojkovice a ZŠ Bojkovice – Štefánkova 972; 

 2x Dny otevřených dveří včetně přijímaček nanečisto z hudebních, řečových a 

výtvarných předpokladů ke studiu; 

 Projektový den na téma „Z pohádky do pohádky“ 

 Účast na burzách škol;  představení oborů a možnosti studia na Základních školách;  

 Medializace:  Inzerce a PR články ve Slováckém deníku a v městských zpravodajích 

(obce Uherské Hradiště, Uherský Brod; Bojkovice, Slavičín, Brumov-Bylnice; 

Valašské Klobouky); 

http://www.zkola.cz/
http://www.stredniskoly.cz/


Stránka 16 z 25 

 

Leden 2020 

 3x Dny otevřených dveří včetně přijímaček nanečisto z hudebních, řečových a 

výtvarných předpokladů ke studiu; 

 Den středoškolákem pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ - 9.1.2020 

 Lyžařský výcvik 1. ročníku – 6.1. – 10.1. 2020 Loučná nad Desnou 

 Medializace: zpravodajský článek v časopise Bojkovsko; propagace školy na 

Facebooku;  

 

Únor 2020 

 2x Den otevřených dveří a přijímací zkoušky „nanečisto“; 

 Orientační dny pro 2.r.  –  10. 2. – 12. 2. 2020 Fryšták 

 

Březen 2020 – Červen 2020 

 Ministerstvo zdravotnictví zakázalo s účinností ode dne 11. března 2020 osobní 

přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 

jako opatření proti šíření onemocnění koronaviru Covid-19. 

 

 

10.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalších 
kontrolách 

Kontrola z Městského úřadu v Bojkovicích - kontrola místního poplatku za lázeňský 

a rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity  

 

 

11.  Základní údaje o hospodaření školy  

Detailní zpráva o hospodaření v roce 2019 je uvedena v Příloze č. 1 na str. 23. 
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12. Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 

 

12.1. ERASMUS+ 

Klíčová akce 1 (KA1) - Vzdělávací mobilita jednotlivců podporuje mobility v oblasti 

vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. 

 

Název projektu: Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální vychovatelství 

v praxi 

Číslo projektu:   2019-1-CZ01-KA102-060062 

     září 2019 – srpen 2020 

Výše grantu:  39.408,- EURO  

Obsah projektu: 2 týdny zahraniční souvislé praxe v anglicko-německých 

Mateřských školách Kindercompany Verein zur Unterstützung 

berufstätiger Eltern a v   

Ve školním roce 2019/2020 jsme byli úspěšnými žadateli o finanční podporu z programu 

ERASMUS+ Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Erasmus+ je 

vzdělávací program Evropské unie na období 2014– 2020, který podporuje spolupráci a 

mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a 

neformálního vzdělávání. Díky grantovým prostředkům, které zprostředkovává Dům 

zahraniční spolupráce, mohlo na přelomu listopadu a prosince 2019 prožít 20 žáků a dva 

doprovázející pedagogové dva týdny zahraniční odborné praxe ve Vídni (Rakousko).  

Sedmnáct žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika absolvovalo pedagogickou praxi 

v bilingvních anglicko-rakouských mateřských školách a tři žáci oboru Sociální činnost 

získávali pracovní zkušenosti v sociálních službách. Na jednotlivá pracoviště byli umístěni po 

jednom nebo ve dvojicích pod dohledem místního tutora. Při vysílání žáků na zahraniční 

odbornou stáž se naše škola zavazuje, že podle principu ECVET uznává souvislou praxi 

v zahraničí na stejné úrovni, jako kdyby byla vykonávaná v ČR. Všichni účastníci zahraniční 

souvislé praxe získali mnoho nových pracovních zkušeností, používali cizí jazyk 

v  pracovních i běžných situacích a ve volném čase měli možnost poznat hodně z místní 

kultury a historie. Z grantových prostředků měli všichni účastníci zahraniční odborné praxe 

100% hrazení veškerých cestovních nákladů, kapesného a pobytových nákladů (ubytování, 

stravu, pojištění, kulturní program). 
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12.2 Šablony 

 
Název projektu: Podpora vzdělávání žáků a učitelů II. 

Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013315 

    září 2019 – srpen 2021; 24 měsíců 

Výše grantu: 739.097,- Kč  

Obsah projektu:  

 DVPP pedagogů: 65 seminářů DVPP (á 8 hodin) v oblasti český jazyk, 

matematika, anglický jazyk, ICT, osobnostní rozvoj aj. 

 Stáže pedagogů na reálných pracovištích a potencionálních zaměstnavatelů 

žáků školy;   3 stáže pedagogů odborných předmětů 

 Koordinátor spolupráce se zaměstnavateli - 24 měsíců 

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů žáků neboli v mateřských školách 

 Školní asistent – personální podpora DM 

 Projektový den ve škole    

 Projektový den mimo školu    

 

 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 

Ve školním roce 2019/2020 byly realizovány konzultační hodiny jako příprava k jednotlivé 

maturitní zkoušce z pedagogiky a psychologie pro obor Předškolní a mimoškolní 

pedagogika. Jednotlivou maturitní zkoušku úspěšně složilo v jarním zkušebním období 

9 zájemců o zvýšení profesní kvalifikace.  

 

 

14. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 

Spolupráce při zajišťování odborné praxe 

Odborná praxe je zajišťována ve spolupráci se školami a dalšími výchovně vzdělávacími 

zařízeními především na území Zlínského kraje. S každým zařízením škola uzavírá dohodu 

o realizaci praktického vyučování. Termíny, průběh a náplň praxe je koordinován 

ve spolupráci s řediteli zařízení, případně určenými kontaktními osobami. 

Průběžná odborná praxe žáků je realizována především v Bojkovicích a blízkém okolí. 

Konkrétně jde především o tato pracoviště praxe: 
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Předškolní a mimoškolní pedagogika: 

Mateřská škola Bojkovice, Štefánikova 
Mateřská škola Bojkovice, 1. Máje 
Mateřská škola Pitín 
Mateřská škola Uherský Brod - Újezdec 
Mateřská škola Záhorovice 
Mateřská škola Komňa 
Školní družina při Katolické základní škole Uherský Brod 
Školní družina při Základní škole Bojkovice 957 
Školní družina při Základní škole Pitín 
Školní družina při Základní škole Komňa 
Dětský domov Bojkovice 
 

Souvislá praxe je smluvně zajišťována v mateřských školách, základních školách (školní 

družiny a kluby) a ve školských zařízeních a neziskových organizacích pro výchovu mládeže 

(např. Centra volného času), převážně v místě trvalého bydliště žáků. 

Sociální činnost: 

Dům s pečovatelskou službou Bojkovice; 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod; 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice- Bělinka; 
Dětský domov Bojkovice, Oblastní charita Uherský Brod; 
Oblastní charita Slavičín; 
Domov pro seniory Nezdenice; 
 

Souvislá praxe je smluvně zajišťována převážně v místě trvalého bydliště žáků. 

 

 

Spolupráce se školami a školskými zařízeními v Bojkovicích 

Žáci školy obvykle 2 - 3x ročně připravují program pro mateřské školy a základní školy 

(Mikulášský program,  Drakiádu, Den dětí, Sportovní olympiádu, Jarní tvoření, aj.). 

Spolupráce se Základní uměleckou školou Bojkovice – někteří žáci navštěvuji ZUŠ a jsou 

zapojeni do jejích aktivit (koncerty), žáci a učitelé ZUŠ vystupují také na akcích pořádaných 

školou.  

Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže pořádáme dobročinnou sbírku Světluška.  

 

Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně 

pedagogickými centry aj. 

Při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s PPP a SPC podle 

jeho konkrétních vzdělávacích potřeb a podle bydliště žáka. Jde o vyjádření odborníků pro 

účely přijímacího řízení, pro správné zohlednění vzdělávacích potřeb žáka při výuce, příp. 

pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu a o vyjádření – uzpůsobení podmínek pro 

konání maturitní zkoušky. 

V rámci prevence sociálně patologických jevů a při řešení výchovných problémů 

spolupracujeme se Střediskem výchovné péče Help v Uherském Hradišti. 
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Spolupráce s městem Bojkovice 

Žáci se aktivně účastní a zapojují do kulturních akcí pořádaných městem Bojkovice. Jedná 

se zejména o následující aktivity: Vánoční a velikonoční předvádění řemesel a doprovodný 

kulturní program; Adventní rozsvěcení vánočního stromu; prezentace školy v periodiku 

„Naše Bojkovsko“; zapojení školy do Místní akční skupiny Bojkovsko apod. 

 

Spolupráce s rodiči 

Třídní schůzky rodičů se konají 2x ročně, a sice  v 1. a 3. čtvrtletí.  Rodiče a zákonní zástupci 

žáků mohou školu navštívit kdykoliv po dohodě s vedením školy nebo třídní učitelkou. Pokud 

to vyžaduje konkrétní situace, jsou zváni individuálně k projednání záležitostí jejich dítěte. 

Informace o prospěchu a docházce mají zákonní zástupci žáků k dispozici prostřednictvím 

elektronického školního systému Bakalář. O činnosti školy jsou rodiče informováni také 

prostřednictvím webových a facebookových  stránek školy. 

Rodiče jsou také zváni k návštěvě ve dnech otevřených dveří (3-4x ročně) a na další akce 

pořádané školou (slavnostní zahájení a ukončení školního roku, školní festival DOMIDOM 

aj.). 
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15. Investice zřizovatele školy 

Rozšíření kapacity ubytovací kapacity  

Na jaře 2020 bylo nákladem zřizovatele školy, kterým je Česká kongregace seser 

dominikánek zrekonstruováno 4NP v budově školy. Investicí ve výši 2.000.000,- Kč vzniklo 

8 ubytovacích míst ve 4 pokojích, 2 koupelny a kuchyňka. 

 

 

16. Středisko volného času 

Středisko volného času je součástí školy.  Pro žáky školy i pro širší veřejnost byla nabídnuta 

široká škála volnočasových i vzdělávacích zájmových kroužků. Jednalo se mimo jiné 

o kroužky: 

 Angličtina (doučování) I.; Angličtina (doučování) II.; Angličtina (doučování) III.  

 Angličtina – příprava na maturitu 

 Cvičení pro zdraví 

 Český jazyk (doučování) 

 Dramatický kroužek I.; Dramatický kroužek II. 

 Filmová tvorba pro Tv Noe 

 Filmový klub 

 Keramika  

 Kytara 

 Violoncello 

 Matematika (doučování) I.; Matematika (doučování) II.; Matematika (doučování) III.  

 Misie 

 Pěvecký sbor Prorokec 

 Tvoření a šití 

 Znakový jazyk 

 Plavání 

 Zdravotní tělesná výchova 
 

 

 

 

Zprávu o činnosti školy ve školním roce 2019 / 2020 zpracovala:  

Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka školy 

 

Bojkovice 8. října 2020 
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Příloha č. 1   Hospodaření r. 2019 
 

Výnosy 

ŠKOLA DOMOV MLÁDEŽE ŠKOLNÍ JÍDELNA-VÝDEJNA SVČ Šablony 

EU 
Doplňková 

činnost 

  

Granty 

  Celkem       

stát zřizovatel jiné stát zřizovatel jiné stát zřizovatel jiné stát zřizovatel jiné stát zřizovatel jiné 

Dotace a 
příspěvky 7 323 042    764 134    0    1 312 389    34 307      110 739    1 558      418 008    20 000      283 474      50 000    10 317 652    9 447 652    870 000    0    

Tržba                           591 887      591 887    0    0    591 887    

Kurzovné     5 600                            5 600    0    0    5 600    

Příspěvy z grantů                             117 000    117 000    0    0    117 000    

Platby za 
ubytování           336 480                      336 480    0    0    336 480    

Platby za stravu                 190 123                190 123    0    0    190 123    

Úroky v bance     109                            109    0    0    109    

Dary     20 278        127 761              6 500          148 039    0    0    154 539    

Čerpání fondu                               0    0    0    0    

Ostatní příjmy     293 246                    64 000      62 200      355 446    0    0    419 446    

Celkem 7 323 042    764 134    319 233    1 312 389    34 307    464 241    110 739    1 558    190 123    418 008    20 000    70 500    283 474    654 087    167 000    12 062 337    9 447 652    870 000    1 865 185    
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Náklady 
ŠKOLA DOMOV MLÁDEŽE ŠKOLNÍ JÍDELNA-VÝDEJNA SVČ Šablony 

EU 

Doplňková 
činnost 

  

Granty 
  Celkem       

stát zřizovatel jiné stát zřizovatel jiné stát zřizovatel jiné stát zřizovatel jiné STÁT ZŘIZOVATEL JINÉ 

kancelářské 
potřeby 3 673    8 043    4 116        2 428          299    922    4 007    4 461        27 949    8 433    8 965    

10 
551    

knihy a 

učebnice     5 034                665        7 067        12 766    7 732    0    5 034    

noviny a 
časopisy   6 944                              6 944    0    6 944    0    

čistící 
prostředky   13 943    1 846        25 033          561          6 009      47 392    561    13 943    

32 
888    

učební 
pomůcky   7 664    6 251                      3 188        17 102    3 188    7 664    6 251    

potraviny   2 695    20 471            1 516    190 123        17 484      79 980      312 270    0    4 211    
308 
058    

materiál   37 007    6 755        192 698          20 581    7 078      10 619    76 556    72 680    423 974    31 200    44 085    
348 
689    

DHNM 39 799    2 700        34 307    27 815          35 365          31 748      171 734    75 164    37 007    
59 

563    

hmotné 
odměny   5 080          2 088                      7 168    0    5 080    2 088    

voda   27 259      71 902              5 689          8 925      113 775    77 591    27 259    8 925    

elektřina 68 911    739      38 468              11 750          9 701      129 569    119 129    739    9 701    

plyn 129 507    27 832      122 692      100          46 774          21 727      348 632    298 973    27 832    
21 

827    

opravy a 
udržování   16 313          71 215          6 984              94 512    6 984    16 313    

71 
215    

cestovné 11 937    20 408    181                259        40 800        73 585    52 996    20 408    181    

telefonní 
poplatky   3 004          1 702                      4 705    0    3 004    1 702    

poštovní 
poplatky 150    4 887          96                2 046        7 179    2 196    4 887    96    

poplatky za 

obědy 32 900    34 630                              67 530    32 900    34 630    0    

pojistné 132    25 990          8 408    346        278        166        35 320    922    25 990    8 408    

školení   7 450                        37 880        45 330    37 880    7 450    0    

ostatní služby 990 431    114 474    270 380        86 532          30 692      45 644    37 317    45 558    94 320    
1 715 

348    
1 058 

440    114 474    
542 
434    

inzerce   18 850                        21 780        40 630    21 780    18 850    0    

revize   34 220          19 642                      53 862    0    34 220    
19 

642    

praní           21 151                  17 153      38 304    0    0    
38 

304    

pronájem 
tělocvičny   27 175                  7 820              34 995    7 820    27 175    0    

pronájem 
počítačů   207 264                              207 264    0    207 264    0    

služby za 

kopírování 2 256    26 161                  4 023      3 365    4 891    12 657      53 353    11 170    26 161    
16 

022    

mzdové 
náklady 4 549 209    70 500    3 134    812 531        82 332        217 663    12 000      99 754    46 100      

5 893 
223    

5 761 
489    82 500    

49 
234    
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zák. sociální 
pojištění 1 494 137      1 066    266 796        28 061        28 605        13 505        

1 832 
170    

1 831 
104    0    1 066    

zák. soc. 
náklady   1 400          350                      1 750    0    1 400    350    

bankovní 
poplatky   6 809          4 584                      11 393    0    6 809    4 584    

popl. za 

autors.práva                           2 337      2 337    0    0    2 337    

kurzové ztráty                               0    0    0    0    

příspěvky   4 695          400      42                  5 137    0    4 737    400    

Celkem 7 323 042    764 134    319 234    1 312 389    34 307    464 241    110 739    1 558    190 123    418 008    20 000    70 500    283 474    358 451    167 000    
11 837 

201    
9 447 

652    820 000    

1 569 

549    

 
                                      

 
                                      

VÝNOSY 
CELKEM 7 323 042    764 134    319 233    1 312 389    34 307    464 241    110 739    1 558    190 123    418 008    20 000    70 500    283 474    654 087    167 000            

NÁKLADY 
CELKEM 7 323 042    764 134    319 234    1 312 389    34 307    464 241    110 739    1 558    190 123    418 008    20 000    70 500    283 474    358 451    167 000            

ZISK 

(ZTRÁTA -) 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    295 636    0            

 
                                      

 
                                      

2019 
ŠKOLA DM ŠJ SVČ EU 

DOPLŃKOVÁ 
ČINNOST 

GRANTY 
ZISK CELKEM                     

Stát 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1                     

Zřizovatel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                     

Ostatní 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 295 636,1 0,0 295 636,1                     

 
              295 636,0                     

Zřizovatel – 
2019                                       

Provozní 
dotace   800 000                                   

Příspěvek na dětský tábor 20 000                                   

Příspěvek na kácení 

stromů 50 000                                   

 
                                      

 


