
DRAMATICKÝ, HUDEBNÍ  
A VÝTVARNÝ PROGRAM

Ve škole pracuje velký sbor DATIO, 
komorní sbor DONATIO a malá, neu-
stále originální a v čase proměnlivá 
školní kapela DECHÁČEK – SDE bez 
LSD – KAPELA D, dle zájmu také ky-
tarový a flétnový kroužek. Studenti 
mohou navštěvovat také kroužek 
divadelní improvizace O.SL.I. (Odry 

SLušně Impro-
vizují). Stu-
denti hudební 
a dramatické 
specializace 
se úspěšně 
zúčastňují řady 
přehlídek a fes-
tivalů. V rámci 
výtvarné výchovy 
mají možnost 
navštěvovat ke-
ramický kroužek, 
kroužek netradič-
ních výtvarných 
technik a občasné 
semináře malování 
na hedvábí, na sklo, 
patchworku, batiky, 
drátkování, výroby 
šperků, aj. Výtvarné 
práce úspěšně 
reprezentují školu 
v soutěžích.

Ke studiu mohou žáci 
využívat školní učebny a k relaxa-
ci mají k dispozici tělocvičnu, po-

silovnu a školní zahradu. Na péči o ni 
se podílí i studenti. Domov mládeže 
pořádá besedy s různými osobnostmi 
z oblasti kultury, duchovního i ve-
řejného života, organizuje zájmové 
kroužky, různé soutěže, výlety, 
táboráky, poslechové večery. Do 
domova mládeže pravidelně dochází 
školní kaplan. Podobně jako ve škole 
zde pracuje žákovská samospráva. 
Celodenní stravování je zajištěno.

SPORTOVNÍ PROGRAM

Studenti prvních ročníků mají 
možnost účastnit se lyžařského 
výcviku, ve druhém ročníku nabízíme 
plavecký kurz, třetí ročníky absolvují 
týdenní letní sportovní kurz, v jehož 
průběhu získají základy vodáckého 

sportu, horolezectví, cykloturistiky, 
pěší turistiky a netradičních kolektiv-
ních her. V průběhu roku je možnost 
navštěvovat řadu kroužků: volejbal, 
basketbal, florbal, stolní tenis, 
aerobic, zumba, posilování. Kroužky 
se otevírají dle zájmu studentů.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Od září 2010/2011 ve škole působí 
Středisko volného času, které 
zaštiťuje činnost všech uměleckých, 
sportovních, jazykových, odborných 
a jiných zájmových kroužků, které 
škola a domov mládeže studentům 
bezplatně nabízí (každoročně oteví-
ráme dle zájmu 20 – 25 kroužků).

ZAHRANIČNÍ PROGRAM

Škola pořádá během školního 
roku zahraniční poznávací zájezdy 
(opakovaně Rakousko, Polsko) 
a snaží se nabídnout také jazykové 
pobyty – v roce 2016 to byl týden 
v partnerské škole v severoněmec-
kém Syke v rámci projektu Renovabis 

a v roce 2017 víkend ve Vídni 
u řádových sester. Škola se 
opakovaně již mnoho let 
zapojuje do projektů Comenius 
a připravuje projekt Erasmus.

SPOLEČENSKÝ PROGRAM

Škola pořádá  taneční kurzy 
a organizuje maturitní ples 
spojený se stužkováním končících 
ročníků, vánoční studentské 

akademie, závěrečnou zahradní 
slavnost, víkendové pobyty a sou-
středění. 

DOMOV MLÁDEŽE

Součástí školy je nově zrekonstruo-
vaný domov mládeže, umístěný pří-
mo v areálu školy. V nové části domo-
va mládeže jsou studenti ubytováni 
po dvou nebo po třech na pokojích 
v buňkách, kde vždy dva pokoje mají 
vlastní sociální zařízení. 
V pokojích je možné připojení na 
internet. 

DUCHOVNÍ  ROZMĚR ŠKOLY

Naše škola je školou církevní, 
součástí vyučovacích osnov je také 
předmět Etická výchova a křesťan-
ství. V průběhu školního roku se při 
příležitosti slavnostních ceremoniálů 
(zahájení a ukončení školního roku, 
vyřazování maturantů, velké církevní 
svátky) konají celoškolní mše svaté. 

SOCIÁLNÍ PROGRAM 

V rámci sociálního programu studen-
ti navštěvují pacienty v nemocni-
cích, obyvatele Domova důchodců 
a spolupracují s Charitou v Odrách. 
V rámci projektu Adopce na dálku 
České katolické charity si studenti 
adoptovali dívku v Indii a jednoho 
chlapce ze Zambie, které finančně 
podporují ve studiu. 

MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY ŠKOLY A ÚSPĚCHY

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA 
 CÍRKEVNÍCH ŠKOL 

Nejrozsáhlejší 
a nejvýznamnější 
společenskou udá-
lostí školního roku je 
Celostátní přehlídka 
církevních škol 
v zájmové umělecké 
činnosti, kterou 

škola se svými studenty tradičně 
organizuje již 25 let. Přehlídku 
již několik let doprovází výstava 
fotografií světoznámého fotogra-
fa a přítele naší školy Jindřicha 
Štreita, koncerty, besedy a umě-
lecké dílny. Pozvání přijímají 
také mnozí další významní hosté. 
Přenosy slavnostních galapřed-
stavení vysílá televize NOE. 

CD S ROZHLASOVOU POHÁDKOU 
V roce 2012 nahráli ve studiu TV Noe 
studenti a vyučující hudební 
pohádku „Panenka Šuplenka 
a panáček Kopíráček“, tuto 
autorskou pohádku našich 
vyučujících zařadilo do svého 
vysílání také rádio Proglas 
v podobě večerníčků pro 
děti.

PŘEDSTAVENÍ „SVATÁ ANEŽKA“ 
K oslavě výročí 800. narození sv. 
Anežky České bylo v letech 2010 a 2011 
nastudováno krásné představení věnované 
patronce naší školy, také toto představení 
bylo natočeno na DVD ve studiu televize 
Noe a patří také mezi opakovaně vysílaná 
díla této televize.

KNIHA PRO NEVIDOMÉ DĚTI
V rámci celostátní soutěže TACTUS, soutěž 
hmatových knih pro nevidomé děti, byly již 
podvakrát oceněné knihy:
„Tak trochu jiné pohádky“ 
studentů Předškolní 
a mimoškolní pedagogiky 
v roce 2011 a „Alberto 
Giacometti“ studentů 
Pedagogického 
lycea v roce 2017. 

… A CO SE NEVEŠLO
Zmínka o úspěšných a medailemi ověnčených 
tanečních představeních 
z celostátních i mezinárodních 
soutěží, o medailích 
sboru Datio, o úspěšných 
dramatických představeních 
a oceněních z literárních 
soutěží, informace o sportovní 
reprezentaci a mnoho dalších …

NATÁČENÍ  HUDEBNÍCH CD 
Sbor Datio ve spolupráci s nahráva-
cím studiem TV Noe vydal CD se svými 
písněmi „…a že víme, že líp je dát“. 
Malý dechový soubor „SDE bez LSD“ 
vydal své CD „Dejme tomu, že to 
ladí…“, třetím hudebním počinem 
bylo natočení CD „Dávám Ti 
svou cestu…“ s písněmi 
z divadelního před-
stavení.
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Považujeme za důležité, aby studenti 
měli možnost hledat a rozvíjet svůj 
vztah k duchovním hodnotám a byli 
vedeni ke vzájemné toleranci. Studenti 
mají možnost účastnit se víkendových 
pobytů a duchovních obnov.
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Druhou celostátní akcí je soutěž pro 
střední pedagogické školy „Myšlen-
kové mapy v anglickém jazyce“, třetí 
celostátní soutěží je občasná lite-
rární soutěž „Po stopách svatých“, 
první ročník se konal v roce 2011 
při příležitosti 800. výročí narození 
patronky naší školy svaté Anežky. 
Zatím poslední ročník se konal 
v roce 2016 k výročí Karla IV.

Zatím poslední CD sboru 
„Datio-live“ zachycuje při 
živém natáčení atmosféru 
z koncertního turné do Estonska 
v roce 2015, které se konalo na po-
zvání pana velvyslance. V roce 2017 
připravujeme koncertní návštěvu 

Vídně a v roce 2018 se budeme 
těšit na koncerty v Římě.
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Střední pedagogická škola 
a Střední zdravotnická škola 
svaté Anežky České

OŠETŘOVATEL

Tříletý obor ŠVP 53–41-H/01
Absolventi tříletého oboru Ošetřo-
vatel získají odborné vzdělání ukon-
čené závěrečnou zkouškou s výučním 
listem. Uplatní se v různých zdra-
votnických a sociálních zařízeních, 
např. nemocnice, LDN, ošetřova-
telská centra, zařízení pro seniory, 
hospice, ÚSP, domácí ošetřovatelská 
péče aj.

Praxe
Městská nemocnice v Odrách, 
Domov (seniorů) Odry.

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

Čtyřletá denní forma ŠVP 53-41-M/01
Absolventi získají úplné střední od-
borné vzdělání ukončené maturit-
ní zkouškou, mohou pokračovat ve 
studiu na vyšší odborné nebo vysoké 
škole odpovídajícího zaměření. Ab-
solventi se uplatní ve zdravotnických 
zařízeních lůžkového i ambulantního 
charakteru a v domácí ošetřovatel-
ské péči; jako zdravotnický pracov-
ník v zařízeních sociální péče a to 
zejména v LDN, v ústavech sociální 
péče, ve stacionářích pro osoby se 
zdravotním postižením, zařízeních 
geriatrické péče a zařízeních hospi-
cové a respitní péče.

Praxe
Městská nemocnice v Odrách.

PEDAGOGICKÉ LYCEUM

Čtyřletý obor ŠVP 78-42-M/03
Absolventi získají úplné střední od-
borné vzdělání ukončené maturitní 
zkouškou, jedná se o studium gym-
naziálního typu, které předpokládá 
další studium na vysokých školách 
(učitelství pro MŠ, I. stupeň ZŠ a pro 
dvouoborové kombinace ZŠ a SŠ 
s výchovami, humanitními předměty, 
pedagogikou, psychologií, sociální 
prací apod.). 
Absolventi se mohou uplatnit také 
jako asistenti pedagoga nebo jako 
pedagogové volného času.

Praxe
Náslechy v MŠ a ZŠ, školní družiny, 
školní kluby, volnočasová zařízení

SOCIÁLNÍ ČINNOST

Čtyřletá denní a tříletá zkrácená 
dálková forma ŠVP 75-41-M/01
Absolventi získají úplné střední od-
borné vzdělání ukončené maturit-
ní zkouškou, mohou pokračovat ve 
studiu na vyšší odborné nebo vysoké 
škole odpovídajícího zaměření, nebo 
najdou uplatnění jako sociální pra-
covníci a osobní asistenti pro zajišťo-
vání přímé péče a osobní asistence 
klientů, pro podporu jejich sobě-
stačnosti a jejich sociální aktivizaci. 
Pracují v různých ambulantních, po-
bytových a terénních službách.

Praxe
ÚSP, denní stacionáře, speciální MŠ, 
domovy pro seniory, domovy s pečo-
vatelskou službou, charita, chráněná 
dílna, hospic, osobní asistent.

MATURITNÍ ZKOUŠKA 
Z JEDNOHO PŘEDMĚTU

V rámci programu „Dalšího vzdělá-
vání“ nabízíme možnost absolvo-
vání přípravných pomaturitních 
specializačních kurzů a následné 
složení jednotlivé maturitní zkoušky 
absolventům SŠ, kteří mají maturitu 
v příbuzném oboru a chtějí si doplnit 
odborné vzdělání. 
V rámci učebních osnov studijního 
oboru Předškolní a mimoškolní peda-
gogika nabízíme možnost vykonání 
jednotlivé ústní maturitní zkoušky 
z následujících předmětů: 
Pedagogika, Psychologie, Hudební/
Dramatická/Výtvarná výchova
V rámci učebních osnov studijní-
ho oboru Sociální činnost nabízíme 
možnost vykonání jednotlivé ústní - 
teoretické maturitní zkoušky z násle-
dujících předmětů:
Speciální pedagogika, Psychologie

KONTAKTY

Střední pedagogická škola 
a Střední zdravotnická škola 
 svaté Anežky České
(SPdgŠ a SZŠ sv. A. České)

1. máje 249/37
742 35 Odry
tel.: +420 556 730 129
fax: +420 556 719 443
e-mail: info@cssodry.cz
www.cssodry.cz

IZO: 102113611
IČO: 16628144

Hraběnka Charlotta 
von Fürstenberg,  

zakladatelka školy

DALŠÍ INFORMACE

Od školního roku 2015/16 nabízíme 
akreditační rekvalifikační kurzy: 

• Chůva pro dětské koutky 
(65 hodin)

• Chůva pro děti do zahájení 
povinné školní docházky 
(162 hodin)

• Ošetřovatel
(712 hodin, 3 dny v týdnu, 1 rok) 

HODNOCENÍ ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Všechny kontroly ČŠI v posledních letech (2007, 
2011, 2014, 2016 a 2017) přináší škole vynikající 
hodnocení její činnosti (příklady dobré praxe, pří-
kladná činnost, zásadní klady, výborná úroveň…). 
Zprávy jsou k dispozici na webových stránkách školy.

ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ STUDIA NA NAŠÍ ŠKOLE (včetně opravných termínů)
EVROPSKÉ PROJEKTY 
 COMENIUS 
2005/06: Ve spolupráci s litevským 
gymnáziem v Tešiai jsme realizovali 
projekt: „Sprachlernen durch Kunst 
- eine Brücke zur Völkerverständi-
gung“ – „Studium jazyků prostřed-
nictvím umění – most k porozumění 
mezi národy“.

Informace o přijímacím 
řízení, dnech otevřených 
dveří (DOD), přijímacích 
zkouškách a zkouškách 
zdatností naleznete na 
webových stránkách školy 
v sekci Přijímací řízení.

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOL-
NÍ PEDAGOGIKA

Čtyřletá denní a tříletá zkrácená 
dálková forma ŠVP 75-31-M/01
Absolventi získají úplné střední od-
borné vzdělání ukončené maturitní 
zkouškou, je možné další studium na 
vysokých školách (učitelství pro MŠ, 
I. stupeň ZŠ a pro dvouoborové kom-
binace ZŠ a SŠ). Absolventi najdou 
uplatnění jako učitelé v MŠ, vychova-
telé nebo pedagogové volného času 
(školní družiny, školní kluby, centra 
volného času, dětské domovy, domo-
vy mládeže).

Praxe
Mateřské školy, školní a mimoškolní 
zařízení pro volný čas dětí a mláde-
že, školní družiny

2008/09 a 2009/10: S partner-
skou odbornou školou sociálního 
zaměření v Liege v Belgii jsme 
realizovali projekt „Growing up and 
living together in Europe, open to 
everybody„ – „Růst a žít ve společné 
Evropě otevřené pro každého“. 

2010/11 a 2011/12: Ve spolupráci 
s partnerskými školami v Cefalú na 
Sicílii a v Neumarktu v Bavorsku 
jsme realizovali projekt „Kultur 
und Sprache – eine europäische 
Internetzeitung“ – „Kultura a jazyk – 
evropské internetové noviny“.

V letech 2013/14 a 2014/15 jsme realizovali s part-
nerskými školami v Německu, Finsku, Litvě, Polsku, 
Portugalsku a Turecku projekt „Heimat/los in Europa“ 
– „Domov/bez domova v Evropě“ a v návaznosti 
na naše zkušenosti a ve spolupráci s partnerskými 
školami připravujeme další projekty.

1 202011/11/12 V l á i V l t h 2013

1861 – 2016 155 let od založení školy 

1991 – 2016 25 let od znovuotevření školy

1211 – 2011  800 let od narození patronky školy sv. Anežky České
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 závěrečná zk.
2011 6 6/100% 15 13/100% 15 15/100% 13 13/100%
2012 7 7/100% 21 21/100% 18 17/95% 11 11/100%
2013 8 8/100% 19 15/79% 9 9/100% 15 15/100%
2014 9 9/100% 16 16/100% 46 46/100% 9 9/100% 16 16/100%
2015 10 10/100% 20 20/100% 28 28/100% 8 6/75% 20 20/100%
2016 0 27 27/100% 26 26/100% 13 13/100% 20 20/100%


