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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: 

ICLic. Mgr. Hana Kubíková 

Ing. Ludmila Chládková 

Mgr. Jana Valentová 

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 – denní čtyřletý obor s 

maturitou, vzdělávání realizováno podle ŠVP Předškolní a mimoškolní pedagogika 

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

 Obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma, dvouleté 

zkrácené pomaturitní studium, realizováno podle ŠVP Předškolní a mimoškolní 

pedagogika (zpracováno 1.9.2021). 

 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 k 1.9.2021 je 178 žáků   Počet tříd v SOŠ studiu oboru 

Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální činnost jsou 4.  V denním studiu je kapacita 

118 žáků a v dálkovém studiu 60 žáků. 

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 2021/2022 (k 30.9.2021) 
1. pololetí 2021/2022 (k 

30.9.2022) 

Předškolní a 
mimoškolní 

pedagogika - denní 
Sociální 
činnost 

Předškolní a 
mimoškolní 

pedagogika - dálkové 

Předškolní a 
mimoškolní 

pedagogika - denní 

Předškolní a 
mimoškolní 

pedagogika - dálkové 

1. 31 0 30 30 31 

2. 27 0 - 30 29 

3. 27 0 

 

27 

 4. 17 6 28 

Celkem 

102 6 

30 115 60 104 

134 175 
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Žáci denního studia podle okresu bydliště k 30.9.2022: 

Okres  Počet žáků 

Brno - město 1 

Bruntál 1 

Břeclav 4 

Frýdek-Místek 1 

Hodonín 25 

Kroměříž 4 

Olomouc 2 

Přerov 2 

Šumperk 1 

Třebíč 1 

Uherské Hradiště 46 

Vsetín 7 

Zlín 20 

Celkem 115  

 
 

Žáci dálkového studia podle okresu bydliště k 30.9.2022 

Okres  Počet žáků 

Blansko 1 

Brno - město 1 

Břeclav 1 

Hodonín 8 

Kroměříž 2 

Nový Jičín 2 

Opava 1 

Ostrava město 1 

Uherské Hradiště 26 

Vsetín 2 

Vyškov 2 

Zlín 13 

Celkem  
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3. Přehled pracovníků školy  
 

dle stavu k 30. 9. 2021 

Fyzické 
osoby 

Přepočtené 
osoby 

(úvazek) 

Pedagogové - škola 17 12,75 

Pedagogové – dálkové studium x 1,2 

Pedagogové – domov mládeže 3 3,1 

Pedagogové – středisko volného času 1 0,75 

Lektoři – středisko volného času - 1,5 

Nepedagogové 4 2,8 

Celkem 25 22,1 

 

 

dle stavu k 30. 9. 2022 

Fyzické 
osoby 

Přepočtené 
osoby 

(úvazek) 

Pedagogové - škola 20 12,01 

Pedagogové – dálkové studium 6 2,4 

Pedagogové – domov mládeže 4 3,05  

Pedagogové – středisko volného času 1 0,75 

Lektoři – středisko volného času 14 1,5 

Nepedagogové 4 3,34 

Celkem 29 23,05 

 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení pro šk. rok 2022 / 2023 

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

pedagogika – denní studium. Obor 75-41-M/01 Sociální činnost je v Rejstříku škol označen 

jako obor dobíhající a ve šk.r. 2021/2022 maturovali poslední žáci tohoto oboru. 

Od září 2021 jsou přijímání žáci pro obor 75-31M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika – 

dálková forma vzdělávání. 
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4.1. Přijímacího řízení pro denní formu vzdělávání  

1. kolo přijímacího řízení proběhlo v následujících termínech:  

12.4.2022  Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (CERMAT)       
– 1. řádný termín 

 
13.4.2022 Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (CERMAT) –  

    - 2. řádný termín 
 

21.4.2022 Školní přijímací zkouška pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 
z řečových, hudebních a výtvarných předpokladů ke studiu – 1. řádný termín 

 
22.4.2022 Školní přijímací zkouška pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika 

z řečových, hudebních a výtvarných předpokladů ke studiu – 2. řádný termín 
 
 

Do 1. kola přijímacího řízení bylo podáno celkem 94 přihlášek, z toho 65 na 1. místě pro 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.  Podmínky pro přijetí ke studiu z nich splnilo 86 

uchazečů.  

Zápisový lístek do 1. ročníku školního roku 2022 / 2023 odevzdalo 30 uchazečů pro 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, z toho 13 uchazečů bylo přijato po odvolání na 

základě autoremedury. 1. září 2022 do 1. ročníku denního studia nastoupilo celkem 30 

žáků.  

 
 

4.2. Přijímacího řízení pro dálkovou formu vzdělávání  

K dálkovému studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika si podalo přihlášku 
46 uchazečů. Přijímací zkoušky dálkového studia zahrnovali školní přijímací zkoušku 
z hudebních, výtvarných a řečových předpokladů ke studiu a konali se 22. dubna. 2022. 
Přijato bylo 31 žáků, kteří splnili kritéria přijímacího řízení.  

Do 1. ročníku zkráceného pomaturitního studia nastoupilo všech  31. žáků. 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

Hodnocení za 2. pololetí šk.r. 2021 / 2022 

 

Třída 

 

Prospělo s 
vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

 

Nehodnoceno 

1. 14 16 1 0 

2. 2 25 0 0 

3. 3 23 1 0 

4. 6 15 2 0 

Celkem   1 0 

 

 

 Jedna žákyně 1. ročníku z prospěchových důvodů opustila školu, jelikož nesplnila 

opravné zkoušky z matematiky. 

 Jedna žákyně 3. ročníku přestoupila v průběhu školního roku z prospěchových 

důvodů na učební obor. 

 Jedna žákyně 4. ročníku zanechala ze zdravotních důvodů studium před koncem 

školního roku.  

 Jedna žákyně 4. ročníku nesplnila podmínky pro řádné ukončení školního roku a 

požádala o opakování 4. ročníku. Bylo jí vyhověno. 

 

 

 

 

6. Průběh a výsledky maturitních zkoušek studijních oborů  
 

Termíny 

 písemná maturitní zkouška z ČJ a Aj:      1.4. –  4.4. 2022 

 praktická MZ oboru Sociální činnost:      25.4. – 26.4.2022 

 praktická MZ oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika:  27.4. – 29.4.2022  

 ústní maturitní zkoušky společné i profilové části:   17.5. – 19.5. 2022 
 

Zkušební komise:  

Předsedkyně:  Mgr. Jana Kozlovská; zaměstnavatel: Střední pedagogická škola Kroměříž 

Místopředseda:  PaedDr. Ladislava Kolouchová 

Třídní učitelka:  Mgr. Hana Hoffnerová 

Zkoušející a přísedící pro jednotlivé maturitní předměty 

Český jazyk a literatura:  Mgr. Kristýna Kavková  Mgr. Roman Švehlík    

Anglický jazyk:     Mgr. Hana Hoffnerová Mgr. Veronika Pilková 

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

Mgr. Silvie Krahulcová  PaedDr. Ladislava Kolouchová 
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PaedDr. Ladislava Kolouchová Mgr. Silvie Krahulcová  

Metodiky VV, HV, LDV, TV  (PMP) 

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

Mgr. Kateřina Duchoňová (Hvm) Mgr. Jarmila Švehlíková    

Mgr. Veronika Pilková (Tvm)  Mgr. Silvie Krahulcová   

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 Mgr. Hana Hoffnerová  

 

Praktická maturitní zkouška: 

Mgr. Kateřina Duchoňová;  Mgr. Roman Švehlík;  Mgr. Kristýna Kavková; Mgr. Veronika 

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

Suchá; Mgr. Hana Hoffnerová; Mgr. Jarmila Švehlíková 

 

Výsledky maturitních zkoušek v termínech jaro a podzim 2022 

Ve školním roce 2021 / 2022 maturovalo 21 žáků:  16 žáků oboru Předškolní a mimoškolní 

pedagogika a 5 žáků oboru Sociální činnost.  

2 žákyně oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika z vážných zdravotních důvodů ukončili 

4. ročník až v červnu,  a proto podzimní termín byl jejich 1 řádným maturitním termínem. 

Všech 21 žáků ukončilo studium úspěšným složením maturitní zkoušky.  

 
květen 2022 – řádný termín 

 

maturovalo uspělo 

Český jazyk 

písemná práce 21 21 

didaktický test 19 18 

ústní zkoušení 19 19 

Anglický jazyk 

písemná práce 21 21 

didaktický test 19 19 

ústní zkoušení 19 19 

Matematika didaktický test x x 

Metodiky HVM, LDV, VVM, TVM 14 14 

Pedagogika a Psychologie 14 14 

Sociální péče 5 4 
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Speciální pedagogika a Psychologie 5 5 

Praktická MZ 21 21 

 
 

 
podzim 2022 – 1. řádný termín 

maturovalo uspělo 

Český jazyk 

didaktický test 2 2 

ústní zkoušení 2 2 

Anglický jazyk 

didaktický test 2 2 

ústní zkoušení 2 2 

Metodiky HVM, LDV, VVM, TVM 2 2 

Pedagogika a Psychologie 2 2 

 

 
podzim 2022 – 1. opravný termín 

maturovalo uspělo 

Český jazyk didaktický test 1 1 

Sociální péče 1 1 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

S cílem předcházet problémovým jevům v rámci školního prostředí proběhla v daném 

školním roce řada aktivit, projektů a programů, které přímo i nepřímo cílily na prevenci 

sociálně patologického chování mládeže a jejich důsledků na zdraví skupiny i jednotlivce. 

Program byl z části ovlivněn epidemií Covid, kdy některé aktivity byly odloženy, či zrušeny.  

Seznam aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů: 

 Výchovně podpůrný a preventivní tým tvoří ve škole výchovný poradce, školní psycholog 

a metodik prevence. Vzájemně spolupracují a v konzultacích si předávají potřebné 

informace s ohledem na ochranu soukromí studentů. Dále tým spolupracuje s vedením 

školy a třídními učiteli. V případě výskytu problémů je metodik připraven řešit situace 

s příslušnými OSPODY, či jinými organizacemi, kontaktovat pedagogicko- 

psychologickou poradnu, či jiná zařízení a zajistit krizovou intervenci. 

 Ve škole působí školní psycholožka paní Mgr. Tereza Strommerová  a nabízí podle 

potřeby odborné konzultace problémových situací studentům i vyučujícím.  

 V rámci preventivního programu žáci absolvovali několik odborných přednášek na téma: 

Poruchy příjmu potravy, Hrozby sociálních sítí a kyberšikana, muzikoterapie. 

 V následujícím roce plánujeme realizaci některých následujících přednášek:  Hrozby 

sociálních sítí a kyberšikana (projekt  Pdf UP), Poruchy příjmu potravy (Anabell – Brno), 

dále viz MPP. 1. Pomoc (ČČK), Násilí ve škole a rodině, Rizika závislostí, Psychohygiena 

aj. 

 V uplynulém roce jsme řešili tyto přestupky a problémy: záškoláctví a neomluvené 

absence, neplnění školních povinností, nevhodné pracovní klima ve třídě.  

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

aktuálních problémových situací, či zařazení preventivních a formativních aktivit.  

 Výchovný poradce i preventista se vzdělávají v rámci nabídky školení a odborných 

přednášek na aktuální témata.  

 Třídenní adaptační pobyt studentů prvního ročníku v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku 

(„Orientační dny“) Téma zaměřeno na seznámení žáků, adaptaci na prostředí střední 

školy, posílení vznikajícího kolektivu.  

 Třídenní pobyt studentů 3. ročníku v domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku – zaměřen na 

posílení týmovosti a bezproblémové soužití v třídním kolektivu.  

 V období, kdy se žáci učili z domovů v rámci on- line výuky, byly častěji svolávány  on-

line třídnické hodiny.  Řada negativních situací a jevů, vznikajících v souvislosti s izolací 

žáků a on- line výukou (absence v hodinách, neomlouvání, pasivita ve výuce, únava, 

izolace atp.) se probírala v rámci pravidelných porad učitelského sboru a vznikaly tak 

nové pravidla, které pomáhaly dané jevy mírnit. 

 V čase, kdy výuka probíhala běžným způsobem ve škole, měli žáci po celou dobu 

školního roku možnost navštěvovat středisko volného času s širokou nabídkou „kroužků“ 

včetně doučování některých předmětů (výtvarný seminář, hra na hudební nástroje, 

angličtina, matematika, cvičení pro zdraví, pěvecký sbor aj.) 

 Jednou týdně je ve školní  kapli sloužena mše svatá- žáci mají možnost se zapojit do 

liturgických služeb. 

 Součástí školního vzdělávacího plánu je předmět „Základy křesťanství“, kde se žáci 

seznamují s hodnotami a principy křesťanství. 
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 Vzhledem k situaci s epidemií Covid neproběhla zahraniční stáž, ve které žáci absolvují 

praxi ve školkách cizí země.  Tyto stáže mají velmi silný motivační ráz – jsou odměnou 

pro žáky, kteří plní studijní požadavky a respektují pravidla a školní řád školy.  

 Žáci se dále zapojují do akcí města a jiných školních, či vzdělávacích zařízení (DDM, 

MŠ). V letošním roce například:  Drakiáda pro MŠ v okolí, program Světluška na podporu 

nevidomých, Ekologický program pro MŠ v zahradě školy, plánování a realizace letního 

příměstského tábora atd. 

 
 

 

 

8. Zpráva výchovného poradce 
 

Během školního roku 2021/2022 bylo postupováno v souladu s plánem práce výchovného 

poradce. Důraz byl kladen na potřeby - žáků, učitelů.  

Výchovný poradce úzce spolupracoval s metodikem prevence Mgr. Hanou Hoffnerovou. 

Společně konzultovaly a vybíraly vhodné odborníky a přednášky  k prevenci sociálně 

patologických jevů. Od prosince 2021 začala do školy docházet (1x za týden) školní 

psycholožka Mgr. Tereza Strommerová, její zapojení do týmu školního poradenského 

pracoviště je pro žáky a pedagogy velmi přínosné.  

Potřebné informace ke školnímu poradenskému pracovišti jsou umístěny na nástěnce ve 

škole u vchodu sborovny. V těchto prostorách je umístěna i nástěnka s materiály kariérového 

poradenství.   Konzultační hodiny, on-line schůzky výchovného poradce využívali žáci a 

učitelé dle domluvy, dle potřeby.  

Zhodnocením na konci školního roku jednak rekapituluji dosažené výsledky  a kontroluji 

naplňování tohoto plánu. Snaží se tak zkvalitnit svoji činnost, která během celého školního 

roku zasahovala do níže uvedených oblastí. 

Zhodnocení plnění plánu: 

 Na třídních schůzkách žáků 1., 2., 3. a 4. ročníku on-line, podání informací zletilým 

žákům nebo zákonným zástupcům nezletilých žáků o poskytování standardních službách 

poskytovaných výchovným poradcem, kariérovým poradcem.  

 Během celého školního roku postupná kompletace materiálů o žácích se SVP a 

informace a konzultace s pedagogy o žácích se SVP a průběžná konzultace s žáky. 

 Koordinace informační činnosti třídních učitelů a poskytování jim a ostatním učitelům 

metodické pomoci při práci se žáky, kterým jejich rodina neposkytuje dostatečnou 

intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc, žákům nadaným a talentovaným, žákům 

s diagnostikovanými poruchami. 

 Sledování vývoje žáků a vytváření podmínek pro jejich zdravý vývoj v procesu výchovy a 

vzdělávání ve škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti, popřípadě při 

překonávání rušivých vlivů, které do tohoto procesu zasahují. 

 Během celého školního roku dle potřeby spolupráce a komunikace s Krajskou 

pedagogicko - psychologickou poradnou Zlín a dalšími pobočkami Uherský Brod, 

Uherské Hradiště, Vsetín, Slavičín. 
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 V září 2019 zkompletována evidence maturantů se SVP, odeslání žáků pro posudek do 

PPP. 

 Zákonní zástupci, žáci během celého školního roku s výchovnou poradkyní konzultovaly 

výchovné a studijní problémy, problémy ve vztazích. Dále mohli využívat schránku 

důvěry na chodbě, telefon nebo email na výchovnou poradkyni.  

 

V červnu 2022 úspěšně výchovný, kariérový poradce složil zkoušku -  Profesní kvalifikace 

Kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004-R). 

Během celého školního roku poskytovala kariérové poradenství nezletilým žákům, zletilým 

žákům, zákonným zástupcům – osobně, e-mailem i on-line. 

PaedDr. Ladislava Kolouchová 

 

 

 

9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických 
pracovníků školy 

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

 Profesní kvalifikace Kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-
004-R). Zakončeno úspěšným složením zkoušky. 

 

Vedení školy: 

 Konzultační seminář pro management škol 

 Konference Asociace 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 

 Organizujeme výuku, využíváme modul suplování a výkazy suplování 

 Školení Program Bakaláři – začínáme pracovat s programem 

 Akademie internetového marketingu Než zazvoní 

 Hry a interaktivní metody na hodinách cizích jazyků 

 Využití barevných dřevěných tyčinek ve výuce angličtiny 

 Poruchy chování I. 

 Portfólio v praxi MŠ a jeho možnosti při diagnostické činnosti 
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 Pohybové hry s hudbou 

 Vzdělávání ve formách a metodách výuky zaměřených na přírodovědnou gramotnost 
včetně badatelské výuky 

 Moderní metody v přírodovědném vzdělávání (BOV, lesní pedagogika) 

 Vzdělávání na podporu poradenství ve školách – v rámci kariérového poradenství 

 Inkluzivní vzdělávání v MŠ 

 Projektová výuka v praxi pro MŠ 

 Školní připravenost aneb co by měl umět předškolák,aby obstál 

 Aktivity podporující přirozený rozvoj řeči 

 Dítě v mateřské škole před 3. rokem věku 

 

 

 

10. Údaje o aktivitách školy a její prezentaci na veřejnosti. 
 

Školní rok 2021 / 2022 byl částečně limitování hygienickými opatřeními proti šíření 

onemocnění Covid 19.  Proto se aktivity pro veřejnost mohli konat jen v omezené míře. Mimo 

jiné k nim patří: 

Zahájení školního roku – mše svatá v kostele svatého Vavřince 

"Světluška" – 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.   

Ekologický den pro děti z MŠ Bojkovice v zahradě školy 

Drakiáda pro děti z MŠ Bojkovice   

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku v DIS Fryšták 

Orientační dny pro žáky 2. ročníku v DIS Fryšták 

Mikulášská nadílka – program a představení pro děti z MŠ Bojkovice, MŠ Záhorovice a 
1. stupně ZŠ TGM Bojkovice a ZŠ Bojkovice – Štefánkova 972; 

Pohádkové náměstí pro děti z Mateřských škol (Bojkovice, Pitín, Nezdenice, Komňa, 
Záhorovice, Uherský Brod) 

Medializace: zpravodajský článek v časopise Bojkovsko; propagace školy na 
Facebooku; aktualizace informací o škole na portálech: www.zkola.cz 
www.stredniskoly.cz  aj. 

Aktivity Žákovského parlamentu 

 

 

11. 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  

http://www.zkola.cz/
http://www.stredniskoly.cz/
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12. Základní údaje o hospodaření školy  
 

Detailní zpráva o hospodaření v roce 2021 je uvedena v Příloze č. 1. 

 

 

 

13. Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 
 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území 

Zlínského kraje II 

a) škola jako partner s finanční účastí 

Reg. číslo projektu:                  
   

 CZ.02.3.68/0.0./0.0./19_078/0018903 

Operační program:                   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Financování:                            
  

 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 85%, Státní rozpočet - 10%, Zlínský kraj 
- 5% 

Příjemce dotace:                      
         

 Zlínský kraj 

Všeobecný cíl: 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v 
klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje 
vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, 
matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v 
kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami 
prevence předčasných odchodů a uplatňování rovných příležitostí ve 
vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce. 

Partner projektu:                      
           

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice 

Rozpočet partnera:                  
       

 265.656,- Kč 

Období realizace partnera:      
                                              

 12/2021 - 6/2023 

Realizované aktivity partnera: 

 Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ  
 Stáže pedagogů SŠ u zaměstnavatelů 
 Personální podpora - Koordinátor spolupráce školy a 

zaměstnavatele 
 Personální podpora - Školní kariérový poradce 

 

b) škola jako partner spolupráce 

Ve výše uvedeném projektu jsme rovněž zapojení jako partner středních pedagogických škol 

Kroměříž – Zlín – Bojkovice.  Jedná se o aktivity zacílené na podporu profesní přípravy 

učitelů / učitelek v mateřských školách.  díky realizaci projektu a partnerství středních 

pedagogických škol na území Zlínského kraje jsou na naší škole realizovány mimo jiné tyto 

aktivity: 
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 Kurzy Primární logopedické prevence pro absolventy naší školy; 

 DVPP pro učitelky mateřských škol, kde naši žáci vykonávají učební odbornou praxi 

 DVPP pro pedagogy naší školy 

 Kulaté stoly – setkávání pedagogů školy se zástupci míst praxí našich žáků 

 Sdílení zkušeností pedagogů středních pedagogických škol zacílené na různé oblasti 

– pedagogika/psychologie; ekologická a polytechnická výchova; realizace učebních 

praxí žáků aj. 

 Pořízení učebních pomůcek pro výuku odborných předmětů 

 

Akreditace ERASMUS+ 

Škola se stala úspěšným žadatelem a zna roky 2021 -2027 jsme se stali akreditovanou 

organizací programů ERASMUS+.  Každoročně bude mít možnost realizovat aktivity: 

 mobility žáků neboli 2týdenní zahraniční stáž v mateřských školách pro 20 žáků a 2 

doprovázející pedagogy 

 mobility pedagogů neboli vzdělávací kurzy pro pedagogy v zahraničí. 

 
 

14. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 

 

Spolupráce při zajišťování odborné praxe 

Odborná učební 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: 

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

 

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. 

 

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, Pohádkové náměstí aj.). 

 

 

15. 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. Lektory kroužků byli někteří 

zaměstnanci naší školy a externí pracovníci. 

Většina kroužků se začala v říjnu 2021, od ledna 2022 se pak přidal kroužek Českého 

znakového jazyka. Celkem bylo ve školním roce 2021/2022 20 zájmových kroužků, 

konkrétně: 

 Otazník 

 Dramaťák 

 English? No problem... 
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 Extra English 

 Odmaturuj z Angličtiny 

 Katecheze pro maminky 

 Katecheze Dobrého pastýře 

 Kytara 

 Kytara – základy 

 Sborové zpívání 

 Matematika pro 1. - 2. ročník 

 Odmaturuj z matematiky pro 3. ročník 

 Čeština k maturitě 

 Výtvarný ateliér 

 Kariérové poradenství 

 Katecheze pro maminky 

 Katecheze dobrého pastýře 

 Hudební teorie 

 Český znakový jazyk I. 

 Český znakový jazyk II. 

 Tabata  

Celkový počet přihlášených bylo 75 žáků a dalších 18 přihlášených nenavševují naši 

školu. Většina z nich byla přihlášena do jednoho až dnou kroužků, ale našli se i nadšenci, 

kteří zvládli tři až čtyři kroužky za týden.  

Nejmladšími účastníky byly děti v Katechezi dobrého pastýře, kde nejmladší účastník měl 

4 roky a nejstarší účastnice v kroužku Katecheze pro maminky měla 70 let. Středisko 

tedy funguje nejen pro středoškolskou mládež, ale nabízí kroužky i dalším věkovým 

kategoriím. 

 

 

16. Opravy a investice 
 

Ve školním roce 2021 / 2022 byly nákladem školy: 

 provedeny opravy elektroinstalace na domově mládeže; 

 vybudována venkovní učebna s kapacitou 20 žáků; 

 vybudováno zázemí pro žáky (minikuchyňka) ve spolupráci se žákovským 

parlamentem. 

Zřizovatel školy (Česká kongregace sester dominikánek) investovala 1 mil Kč do vybudování 

nové kmenové učebny pro 30 žáků.  Učebna vznikla v přízemí školy díky rekonstrukci 

nevyužívaných prostor.  Zároveň byla v přízemí školy nově vybudována šatna na tělocvik. 

 

Zprávu o činnosti školy ve školním roce 2021 / 2022 zpracovala:  

 

Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka školy 

Bojkovice 7. října 2022 
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Příloha č. 1   Hospodaření r. 2021 

2021 Hlavní činnost 

Doplňk
. 

činnost 

    

VÝNOSY 
Škola Domov mládeže Školní jídelna - výdejna 

Středisko 
volného 

času 
Granty 

Celkem Souhrn výnosů 

stát 
Zřizo-
vatel jiné stát 

 
jiné stát zřizovatel jiné stát 

 

Šablony Různé stát zřizovatel jiné 

Dotace a 
příspěvky 8 995 644 149 648 0 2 325 307     193 205 352   263 261   387 858     12 315 275 11 777 417 150 000 387 858 

Tržba                           762 651 762 651 0 0 762 651 

Kurzovné                             0 0 0 0 

Příspěvy z 
grantů                         239 218   239 218 0 0 239 218 

Platby za 
ubytování           268 100                 268 100 0 0 268 100 

Platby za 
stravu                 163 865           163 865 0 0 163 865 

Úroky v 
bance     208                     25 234 0 0 234 

Dary     45 602                       45 602 0 0 45 602 

Čerpání 
fondu     434 744                       434 744 0 0 434 744 

Ostatní příjmy     250     400               192 100 192 750 0 0 192 750 

VÝNOSY 
CELKEM 8 995 644 149 648 480 805 2 325 307 

 
268 500 193 205 352 163 865 263 261 

 
387 858 239 218 954 776 14 422 439 11 777 417 150 000 2 495 022 

                   

NÁKLADY 
Škola Domov mládeže Školní jídelna - výdejna 

Středisko 
volného 

času 
Granty 

Doplňk.
činnost 

Celkem Souhrn nákladů 

stát 
Zřizo-
vatel jiné stát 

 

jiné stát zřizovatel jiné stát 
 

Šablony Různé stát zřizovatel jiné 

kancelářské 
potřeby 18 315 243   2 115   1 606       69   12 648 

 
1 860 36 857 33 148 243 3 466 

knihy a 
učebnice 1 729                     6 943     8 672 8 672 0 0 

noviny a 
časopisy 4 424                           4 424 4 424 0 0 

čistící 
prostředky 21 609     18 816                   11 603 52 028 40 425 0 11 603 

učební 
pomůcky 5 481                     14 034   241 19 756 19 515 0 241 

potraviny   961           352 163 865         45 509 210 687 0 1 313 209 374 

materiál 14 582 19 031   168 135   80 220       1 039   5 792   46 960 335 759 189 548 19 031 127 179 

DHNM 185 464     50 427               110 842 83 000 47 931 477 663 346 732 0 130 931 

propagační 
materiál   2 912                     12 040   14 952 0 2 912 12 040 

voda 38 705     51 548   5 500       1 000       1 000 97 753 91 253 0 6 500 
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elektřina 70 955     35 303           13 582       12 914 132 754 119 840 0 12 914 

plyn 169 026     136 194           38 507       11 245 354 972 343 727 0 11 245 

opravy a 
udržování 23 289 12 948 117 779 242 360   13 300             130 671   540 346 265 649 12 948 261 750 

cestovné 1 488   5 963     80           10 704 3 600   21 835 12 192 0 9 643 

telefonní 
poplatky 3 734     2 203                     5 937 5 937 0 0 

poštovní 
poplatky 21 840 100                       100 22 040 21 840 100 100 

poplatky za 
obědy 1 442 46 692                         48 134 1 442 46 692 0 

pojistné 36 283     12 548     593     431       401 50 256 49 855 0 401 

školení 13 300   5 150                 45 510     63 960 58 810 0 5 150 

ostatní služby 90 288 8 912 143 835 10 812   73 986           43 465 908 61 808 434 013 144 565 8 912 280 537 

inzerce   53 657       91 356               35 621 180 635 0 53 657 126 977 

revize 26 699     19 928                     46 627 46 627 0 0 

praní       7 785                   30 065 37 850 7 785 0 30 065 

pronájem 
tělocvičny 14 400   17 246             2 330         33 976 16 730 0 17 246 

pronájem 
počítačů     190 832                       190 832 0 0 190 832 

služby za 
kopírování 21 642 597               3 845   2 800   10 314 39 198 28 287 597 10 314 

mzdové 
náklady 6 189 633     1 172 019     141 162     167 435   135 120 9 000 90 373 7 904 742 7 805 369 0 99 373 

zák. sociální 
pojištění 2 015 701 -58   392 505     51 450     34 673       4 528 2 498 799 2 494 329 -58 4 528 

zák. soc. 
náklady 1 050     350           350         1 750 1 750 0 0 

bankovní 
poplatky 4 565 2 153   2 259   2 452               490 11 919 6 824 2 153 2 942 

popl. za 
autors.práva                           754 754 0 0 754 

kurzové ztráty                             0 0 0 0 

příspěvky   1 500                         1 500 0 1 500 0 

NÁKLADY 
CELKEM 8 995 644 149 648 480 805 2 325 307 

 
268 500 193 205 352 163 865 263 261 0 387 858 239 218 413 717 13 881 380 12 165 275 150 000 1 566 105 

                   

                   VÝNOSY 
CELKEM 8 995 644 149 648 480 805 2 325 307 

 
268 500 193 205 352 163 865 263 261 0 387 858 239 218 954 776 

   NÁKLADY 
CELKEM 8 995 644 149 648 480 805 2 325 307 

 
268 500 193 205 352 163 865 263 261 0 387 858 239 218 413 717 

   ZISK  0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 541 059 
   

                    


