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Úvodník 
 
Albert Einstein kdysi přirovnal náhodu vzniku života na Zemi k představě, že lze vytisknout německo-anglický 
slovník výbuchem v tiskárně. Tato metafora nemá za cíl zesměšnit zastánce ateismu ani vyzdvihnout 
kreacionistickou teorii, ale spíše odkazuje na existenci pevné vnitřní struktury vesmíru a tím i organizovanosti všeho, 
čím jsme tvořeni, a rovněž také o záměru, kterému přestože sice nerozumíme, nelze o něm pochybovat. Toto 
přirovnání se na první pohled nemusí zdát blízké fungování naší školy, ale přesto podle mě jistým způsobem 
vyjadřuje naše naděje. Předpokládáme a doufáme, že ti, kteří přichází do naší školy, jsou právě takovými 
potencionálně krásnými knihami, možná sice detektivkami, možná beletrií, možná dokonce i těmi slovníky, ale jsou 
ke kráse zamýšleni všichni a od počátku.  
Na tomto společném díle jsme tedy celý rok pracovali, snad i v souladu s tímto záměrem a pevně doufáme, že své 
plody časem přinese. Jsem vděčná za kolektiv naší školy, který se mnou v této snaze za jedno a který je na této cestě 
stabilním průvodcem mnoha našich žáků a absolventů.  
 
Mgr. Libuše Kubíčková 
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A. DÍVČÍ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
1. Základní údaje o škole 
 
1.1 Název školy: Dívčí katolická střední škola a mateřská škola 

Adresa: Legerova 28, 280 02 Kolín 3 
IZO: 000641065 
Redizo: 600007154 
IČO: 00641065  
Telefon: 321 722 079 
E-mail: dks.kolin@centrum.cz, www: dks-kolin.cz 
 

1.2 Zřizovatel: Arcibiskupství pražské 
Adresa: Hradčanské náměstí 16, 119 02 Praha 1 
 

1.3 Vedení školy 
Ředitel: Mgr. Libuše Kubíčková 
Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jan Prachař 
Telefon: 321 722 079, E-mail: dks.kolin@centrum.cz 

 
1.4 Právní forma: Školská právnická osoba (č. j. 2227/06-21) 
1.5 Školská rada: 

Předseda ŠR – Jan Prachař, učitel 
Člen ŠR – Andrea Rožánková, rodič 
Člen ŠR – Semanská Šárka, žákyně 
 

Charakteristika školy 
 
Dívčí katolická střední a mateřská škola funguje v Kolíně již 22 let. Jejím zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, má 
dvě další sesterské školy v Praze.  
Sdružuje tři subjekty: střední školu, mateřskou školu a školní jídelnu. 
Dívčí katolická střední škola nabízí možnost vzdělání ve dvouletém oboru Pečovatelské služby a oboru Praktická 
škola dvouletá. Obor Pečovatelské služby je zaměřen na praktické činnosti v oboru pečovatelství a ošetřovatelství.  
Obor Praktická škola dvouletá je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Studium je koncipováno tak, aby během dvouleté přípravy poskytovalo žákům kvalifikační podmínky pro získání 
rekvalifikačního osvědčení. V závěru studia tak mohou naši absolventi podle svých možností a schopností získat až 
tři osvědčení: Pomocný pracovník v kuchyni, Pracovník v sociálních službách a Šička interiérového vybavení. 
Díky malému kolektivu a stálému pedagogickému sboru zabezpečuje naše škola žákům individuální přístup 
respektující specifické potřeby žáků. Praktické vyučování je děleno do menších skupin, ve třídách pracují asistenti 
pedagoga.  
Obecným cílem studia na naší škole je připravit žáky na smysluplné povolání a najít uplatnění na trhu práce. 
Připravit žáky na rodinný život a jejich úspěšné včlenění do společnosti. Snažíme se žákům zprostředkovat vhodné 
mezilidské prostředí, ve kterém bude respektována a přijímána jejich individualita, ale vedeme je i k vzájemné úctě 
k ostatním a k sobě navzájem.  
 
Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

Id. zařízení Typ 
Název 
zařízení 

Obec Ulice 
Vyučovací 
jazyk 

Kapacita 
Platnost 
zařízení 

110036085 A00 Mateřská škola Kolín III Legerova 28 český 30 Platné 

000641065 C00 Střední škola Kolín III Legerova 28 český 50 Platné 

108002896 L11 Školní jídelna Kolín III Legerova 28 český 90 Platné 
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2. Personálního zabezpečení činnosti školy 
 
Personální zabezpečení – počty zaměstnanců 

 Střední škola Školní jídelna Celkem 

Fyzické osoby 9 1 10 

Přepočtení pracovníci 4,9 1 5,9 

Ped. pracovníci – 
přepočtený počet 

3,6 0 3,6 

Neped. pracovníci -  
přepočtený počet 

1,3 1 2,3 

 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Přehled oborů vzdělání 

Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: 

Kód 
oboru 

Popis oboru 
Forma 
vzdělávání 

Vyučovací 
jazyk 

Délka 
vzdělávání 

Kapacita 
oboru 

Platnost   Obor 

        
75-41 
J/01  

Pečovatelské 
služby denní český  2 r. 0 měs. 22 Platné Aktivní 

        

78-62-
C/02  

Praktická škola 
dvouletá 

denní český  2 r. 0 měs. 28 Platné Aktivní 

 

 
 

Střední škola 

Počet ped. pracovníků 3,6 

Z toho bez kvalifikace 0,28 

% bez kvalifikace 7% 
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 
Nábor nových žáků provádíme jako ostatní střední školy. Škola se prezentuje na „Burze škol“ (Kolín, Kutná Hora, 
Nymburk), inzercí v regionálním tisku, v katalogu škol, podáváme informace na Úřady práce v Kolíně a okolí, 
písemně i osobně informujeme ředitele a výchovné poradce ZŠ o možnosti studia na naší škole. 
 
Přijímací řízení na školní rok 2013/2014 proběhlo na základě kritérií pro přijetí: 

• Splněná povinná školní docházka (ukončení nejen v 9. ročníku). 
• Zohlednění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: zdravotní postižení (zejména mentální), zdravotní 

znevýhodnění nebo sociální znevýhodnění, se speciálními poruchy učení, (integrace) 
• Zdravotní způsobilost potvrzená dětským nebo dorostovým lékařem na přihlášce. 
• Hodnocení žáka ze ZŠ, popř. dalších institucí (SPC, PPP, ÚP – IPS, MÚ, OÚ,…), výsledky vyšetření 
• Doporučení výchovného poradce, zápisový lístek 
• Respektování a tolerance ke křesťanské výchově. 
• Přijímací zkouška se nekoná, žák absolvuje přijímací pohovor (při kterém se zjišťuje zájem a motivace ke 

studiu) a vypracuje test ze všeobecného přehledu. 
• Počet přijatých uchazečů se řídí kapacitou školy – předpokládaný počet 14. Upřednostněni uchazeči s 

řádně omluvenou absencí v posledním ročníku plnění povinné školní docházky. 
• Předpokládaná fungující spolupráce se zákonnými zástupci, popř. školu navštěvoval sourozenec žáka. 

 
Dne 22. dubna 2013 proběhlo první kolo přijímacího řízení - 10 uchazečů. 
Dne 29. dubna 2013 se konalo druhé kolo přijímacího řízení - 2 uchazeči. 
Dodatečně byli přijati 4 uchazeči. 
Celkem bylo přijato 15 žáků. 
Dne 2. 9. 2013 nastoupilo do prvního ročníku 15 žáků. 
 

 Přijímací řízení na rok 2013/2014 

datum kolo přihlášeno   účastnilo   přijato 

22.4.2013 první 10   8   8 

29.4.2013 druhé 2   2   2 

26.6.2013 prodloužení 1   1   1 

26.8.2013 dodatečně 4   4   4 

2.9.2013 celkem         15 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, údaje o závěrečných zkouškách 
 
Ve školním roce 2013/14 studovalo v jednotlivých ročnících (dle zahajovacího výkazu). 
 
k 30. 9. 2013:  1. ročník   14 žáků 
   2. ročník   17 žáků 
   CELKEM  31 žáků 
 
Hlavní funkcí školy je připravit žáky na budoucí život, na jejich uplatnění v soukromém i i profesním životě. 
V průběhu dvou let se žáci připravovali na závěrečné zkoušky, které se skládají z praktické činnosti a teoretických 
znalostí. Soustavná příprava probíhala podle cílů stanovených ve Školských vzdělávacích programech. 
 
Závěrečné zkoušky se konaly ve dnech 11.6 – 12.6.2014 praktická část a 19.6.2014 teoretická část. 
Závěrečné zkoušky proběhli z přípravy pokrmů. 
 
Zkoušky konalo celkem    9 žáků 
Prospěli s vyznamenáním    5 žáků 
Prospěli        4 žáci 
Neprospěl      0 žáků 
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Žáci dále nad rámec ŠVP získali následující rekvalifikační osvědčení: 
 
Název osvědčení Počet získaných 
Pomocný pracovník v kuchyni  9 
Pracovník v sociálních službách  7  
Šička interiérového vybavení  4 
 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ef 4, 1 -6 
„Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, 
které se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. 
Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Duchu, spojeni svazkem  
pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni, jeden je Pán, jedna víra,  
jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.“ 
 
Jsme organizace, která na sobě neustále pracuje a vnímáme důležitost celoživotního vzdělávání pedagogů i celé 
společnosti. DVPP probíhá na základě plánu vzdělávání. 
Pedagogové naší školy se zúčastňují odborných seminářů a vzdělávacích akcí, pořádaných jinými školami, 
Pedagogickým centrem a dalšími organizacemi (AP, ČBK, KPPP, Asociací ředitelů CŠ, MŠMT, KHS, ÚP – IPS, 
ČČK, Nemocnicí Kolín). Do školy také pravidelně zveme lektory. Příkladem je v letošním roce kurz keramiky a 
drátování, kterého se zúčastnili nejen pedagogové, ale i někteří žáci a jejich rodiče. V tomto kalendářním roce 
pokračovali dva zaměstnanci (Prachař, Koubská) v magisterském studiu na vysoké škole v oboru Speciální 
pedagogika. 

 
Seznam školení a vzdělávacích akcí 

datum název semináře, školení, přednášky….. jméno účastníka 
20. – 22.3.2013 Intenzívní škola – projekt 100 vědců do škol (AVČR, H. Králové) Jankulíková, Kubíčková 
28.8.2013 Finanční gramotnost v peg. praxi – Visk Praha Jankulíková, Prachař 
28.8.2013 Formační dny, Praha Karlín Kubíčková 
5.9.2013 Dědičnost, geny - Marek Orko Vácha – Kutná Hora Kubíčková, Koubská 
24.9.2013 Duchovní obnova Dobříš – formace pedagoga Kubíčková 
23.10.2013 Občanský zákoník - Praha Kubíčková 
14.11. – 15.11.2013 CSŘCŠ  konference ředitelů – Hradec Králové Kubíčková 
29.11. – 30.11.2013 Duchovní obnova – Špindlerův Mlýn Kubíčková 
24.1.2014 Nová OZ – ČBK, Praha Kubíčková 
31.1. 2014 Právo ve škole – dílna (Mgr. Veselá, Praha) Jankulíková, Kubíčková 
10.2.2014 Studium pedagogiky – asistent pedagoga (UK Praha) Burešová 
22.2.2014 Právní způsobilost a opatrovnictví Rožánková 
7.3.2014 Duchovní obnova - Příbram Kubíčková 
11.3.2014 Co je a co zdravá výchova (Descartes, Praha) Jankulíková 
11.3.2014 Co je a co není zdravá výživa Jankulíková 
12.3.2014 Hygienické minimum Martínková 
24.3.2014 Kurz artefiletiky (UK Praha) Koubská 
14.4.2014 Využití dotykových tabletů ve výuce, Praha Kubíčková, Rožánková 
28.4.2014 Luštěniny a obiloviny Martínková 
5.5.2014 Divoké bylinky v kuchyni Martínková 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Základními pilíři prevence sociálně patologických jevů ve škole byly silné stránky uvedené v MPP (minimální 
preventivní program): křesťanská etika, malá škola rodinného typu, dobrá vzájemná spolupráce a informovanost 
pedagogů a vedení, široký záběr aktivit učitelů, aktivity nad rámec povinností, přátelská atmosféra ve škole, malý 
žákovský kolektiv, málo rizikových míst v budově, dobré materiální vybavení.  
Nabízíme sociálně nenáročné, přehledné a bezpečné prostředí, s minimální izolací jedince, s podporou a stálou 
přítomností pedagogů. 
Důležité a prospěšné byly i tyto aspekty: sepětí se životem, praktické zaměření školy, výchova osobním příkladem. 
 
Charakteristika žáků, jejich sociální zázemí, rodinné modely a míra spolupráce byly velmi různorodé, s výskytem 
těchto rizikových faktorů: 

• žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
• různá etnika (romské, čínské, ukrajinské) 
• široké spektrum mentální úrovně, úrovně socializace i věku (věková specifika a různé vývojové potřeby) 
• výrazné odlišnosti (osobnostní, sociální, kulturní) 
• poruchy chování, citová nestabilita, impulsivní jednání, nízká výkonnost, slabé sociální dovednosti, 

chronická traumatizace, neadekvátní sociální vazby 
• prodrogové postoje  
• chybné vnímání rizik, zvědavost, zvýšená sugestibilita, neschopnost samostatně řešit náročné situace 
• sociálně slabší rodiny, finanční problémy rodin 
• rodiny s rizikovým modelem životního stylu 
• malý zájem rodičů o život školy 

 
Spolupracovali jsme zejména s KPPP Praha (ředitelka PhDr. Ivana Bernardová, koordinátorka preventivních aktivit 
Mgr. Michaela Jelínková, lektorky Tereza Vávrová a Alžběta Hyková), s rodinami žáků, sociálními pracovníky DD, 
praktickými a odbornými lékaři žáků, s OSPOD Kolín, s kurátory pro mládež, s poskytovateli sociálních služeb, se 
ZŠ a SŠ, kam naši žáci dřív docházeli. 
Monitoring probíhal směrem k žákům (rozhovory, ankety, …), zákonným zástupcům (telefonáty, konzultace, 
návštěvy školy, …), mezi pedagogy (porady, šetření, …). 
Typy řešeného rizikového chování: slovní agrese a vulgarita, intolerance, počáteční šikana, vyvolávání konfliktů, 
záškoláctví a útěky z domova, pozdní příchody do školy, kouření, krádeže, prevence úrazů, rizikový životní styl, 
časné těhotenství. Řešení všech situací se dělo bezprostředně po události, ve spolupráci s rodinou, v souladu se 
školním řádem, s přihlédnutím k individualitě žáka a jeho životním okolnostem. 
Přijatá opatření: o všech rizikových oblastech intenzivně a neúnavně hovořit a témata aktuálně zařazovat do výuky, 
více naslouchat, důsledně dodržovat dohodnutá pravidla a morální principy, zintenzivnit individuální pohovory s 
žáky (mimo konzultační hodiny pedagogů zařadíme podle zájmu žáků do předmětu OSV – realizovat bude 
asistentka pedagoga), operativní schůzky pedagogického sboru a dobrá vzájemná informovanost, operativní 
telefonáty se zákonnými zástupci, popř. lékaři, institucemi,…, dobrá znalost osobní a rodinné anamnézy, umožnit 
zažít důsledky svého jednání co nejbližší reálnému životu, maximálně podporovat a oceňovat kladné a žádoucí 
projevy a reakce žáků, nabídka společensky přijatelných způsobů zvládání konfliktů. 
Cíle MPP: pozitivní motivace žáků, poznání vlastní aspirační úrovně, tolerance mezi žáky (v rámci třídy i mezi 
třídami), zvládání projevů agrese, omezení kouření, zdravý životní styl. 
 
Skladba aktivit MPP ve školním roce 2013 - 2014: 

• tematické bloky ve výuce (ZV, RV, OV, OSV, KV, PP, ČJ, PC, PCV) – celoročně 
• tvořivé dílny a soutěže (zdravotní soutěž DKSŠ v Praze v Platnéřské ulici – 13. 11. 2013, drátování – 29. 

11. 2013, Holky v akci – 24. 4. 2014, sportovní soutěž DKSŠ v Praze ve Vítkově ulici – 19. 5. 2014) 
• exkurze a činnosti s profesním zaměřením (G-HELP Kouřim – 22. 10. 2013, sběr a svoz šatstva pro 

Charitu Broumov – 18. 11. 2013, adventní trhy – 4. – 6. 12. 2013, HÜGLI FOOD Zásmuky – 7. 3. 2014, 
KOFTEX Kolín – 11. 4. 2014, Městský penzion pro důchodce – 10. 6. 2014) 

• podzimní adaptační kurs v Krkonoších (Eljon, Špindlerův Mlýn) – 14. - 18. 10. 2013 
• společenské akce (výlet do Poděbrad – 27. 9. 2013, Dny otevřených dveří – 20. 11. 2013, 4. 12. 2013, 15. 1. 

2014, návštěva předvánoční Prahy a výstava betlémů – 19. 12. 2013, návštěva kláštera Zásmuky a výstava 
„Co je za tou zdí“ – 7. 3. 2014, vizitační návštěva P. V. Malého – 30. 4. 2014) 

• projekt KPPP Praha „Posilování pozitivních životních hodnot a postojů“ – 15. 11. 2013, 23. 5. 2014 
• beseda MUDr. Kováře „Láska ano, děti ne“ – 4. 6. 2014 
• turistický kurs v Hoješíně u Seče – 26. – 30. 5. 2014 
• individuální konzultace s PhDr. Ivanou Bernardovou – 11. 9. 2013, 21. 10. 2013, 19. 2. 2014 
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8. Týdenní pobyty, kurzy 
 
Ve školním roce 2013/2014 pořádali dva týdenní kurzy.  
Adaptační kurz od 14.10 do 18.10.2013 ve Špindlerově Mlýně v našem oblíbeném Eljonu. Tento pobyt byl zaměřen 
na výuku zdravovědy a hlavně přispěl k ucelení třídního kolektivu. Náklady byly hrazeny z projektu EU peníze 
školám. Akce se zúčastnilo 15 žáků. 
Turistický kurz od 26.5. do 30.5.2013 v kláštěře v Hoješíně u Seče. Jeho náplní byla turistika a jiné sportovní 
aktivity. Akce se zúčastnilo 10 žáků.  

 
9.Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Škola je aktivní a nedílnou součástí života v regionu. Již tradičně dobře spolupracujeme  
s Městským domovem důchodců, Dětským centrem (bývalým Kojeneckým ústavem) a Městskými jeslemi v Kolíně, 
s občanským sdružením Spirála pomoci, občanským sdružením Volno a s Diakonií Kolín. Do těchto zařízení 
dochází žáci 2. ročníku na praktické vyučování. Organizaci, provoz a zajištění praktické výuky má na starosti 
učitelka odborného předmětu Rodinná výchova a Zdravotní výchova, v 1. ročníku nově dle ŠVP i předmětu 
Obslužná péče. S jednotlivými pracovišti má škola sepsanou dohodu o zajištění odborné praxe. Praktická výuka 
probíhá pravidelně v úterý od 8.00 – 11.00 hod. Na jednotlivých pracovištích žáci pomáhají při povlékání lůžek, 
úklidu, přímé obslužné péči (ranní hygieně, dopomoci při jídle, rehabilitaci), účastní se ergoterapie, v Dětském 
centru a Městských jeslích pomáhají při skládání plen a přípravě jídla v mléčné kuchyňce. 
Podílíme se na přednáškách a exkurzích ve spolupráci s Dětským domovem se školou v Býchorech, Domem dětí a 
mládeže v Kolíně, Sdružením zdravotně postižených, Pečovatelskou službou v Kolíně, občanským sdružením 
Volno, občanským sdružením Prostor, Diakonií v Čáslavi, s Domovem se zvláštní péčí G – Help v Kouřimi a 
Nadačním fondem a sdružením Klíček v Malejovicích. 
 
Dále škola spolupracuje s Městským úřadem v Kolíně a Úřadem práce. Letošní rok probíhaly na naší škole dva běhy 
Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách, které byly otevřeny veřejnosti právě na základě této 
spolupráce.  
 
Za bohatou lze označit spolupráci s Římskokatolickou farností v Kolíně, Českém Brodě a v Uhlířských Janovicích. 
Letos se žáci zúčastnili např. Tříkrálové sbírky v Kolíně a uspořádali Vánoční trhy pro kolínskou veřejnost, kde 
nabízeli své originální rukodělné výrobky. Tradiční Vánoční vystoupení letos žáci představili v Městském domově 
důchodců v Kolíně. Díky spolupráci s Komunitním centrem v Uhlířských Janovicích se žáci zúčastnili zážitkových 
Vánočních a Velikonočních katechezí. 
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Spolupracujeme též s ostatními církevními zařízeními v ČR, zejména s našimi sesterskými školami DKSŠ Praha 8 
a Praha 1. Dokladem živé spolupráce jsou pravidelné soutěže mezi našimi žáky zaměřené na znalosti a vědomosti 
z oboru zdravovědy, vaření, šití a sportovní aktivity. Každoročně se také účastníme s našimi absolventy karlínského 
plesu DKSŠ. 
Letošní vizitační návštěva Mons. Václava Malého proběhla v dubnu, žáci připravili pro pana biskupa ukázku z hodin 
hudební výchovy. Ze strany zřizovatele jsme paní Mgr. Evou Tomáškovou. v kontaktu s vedoucí církevního školství 
Arcibiskupství pražského  
V průběhu školního roku pořádáme pro žáky jednodenní poznávací výlety, exkurze a poutě, dva týdenní kurzy 
(turistický a adaptační), navštěvujeme divadelní a filmová představení, koncerty. Poznáváme historická místa, 
kulturní památky, navštěvujeme muzea a různé výstavy. Žáci se také každoročně podílí na zajišťování charitativní 

sbírky pro občanské sdružení „Život dětem“ prodejem srdíčkových klipů. 
Odbornou pedagogickou a psychologickou pomoc škole zajišťuje Křesťansko pedagogicko-psychologická poradna 
v Praze. Ředitelka KPPP PhDr. Ivana Bernardová dojíždí do školy na pravidelné konzultace pětkrát ročně. Žáci 
mají možnost využít její služby k individuálnímu rozhovoru a na základě výsledků testů porovnat svoje školní 
výsledky. 
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Rozpis akcí na rok 2013/2014 
 
Září 
02.09. začátek školního roku (slavnostní přivítání, kontrola seznamů, organizační záležitosti) 
03.09. třídní učitelé pedagogická dokumentace 
04.09. tříd. práce, TK, KL, SP, BOZP, školní řád, hygienické minimum, vzájemné poznání 
05.09. přednáška, DVPP, Kutná Hora, P. Vácha 
11.09. konzultace a vstupní testy KPPP, 9 – 12 h 
16.09. Sv. Ludmila, Den CŠ, Zahradní slavnost -soutěže na školní zahradě 
20.09. seminář Praha ŠJ, P. Martínková, vaří se jen pro MŠ 
24.09. seminář Dobříš, DO ŘCŠ, L. Kubíčková 
26.09. účast na programu – projektu primární prevence, Kolárka Kolín, 12 -14:00 h  
27 .09. pouť výlet Poděbrady lázně, výstava, památky, A. Rožánková, L. Kubíčková 
mše svatá: 04. 09. 2013  
 
Říjen 
04.10. den otevřených dveří G Help, Kouřim 
04.10. Sv. František, žehnání zvířat 14:00 h, farnost Český Brod 
08.10. pracovní porada AP, Praha, L. Kubíčková 
10.10. výstava bible kralická, Praha 
14.10. adaptační kurz 
14.10. burza škol Kolín, Rožánková, Burešová 
15.10. burza škol Kolín, MŠ, Burešová 
21.10. konzultace KPPP 
21.10. porada zaměstnanců, 14:00 h 
22.10. burza škol Nymburk, Rožánková 
23.10. burza škol Kutná Hora, Koubská 
23.10. seminář Praha, L. Kubíčková 
mše svatá: 02. 10. 2013 

 
Listopad 
13.11. soutěž Praha, P. Koubská 
14.11. celostátní setkání ŘCŠ, Hradec Králové 
15.11. celostátní setkání ŘCŠ, Hradec Králové 
15.11. program primární prevence 
20.11. den otevřených dveří 
25.11. pedagogická rada první čtvrtletí 
27.11. setkání ZŠ Kolínska, 10:hod, L. Kubíčková 
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27.11. slavnostní benedikce knihovny KDS, Praha, 17:00 hod 
29.11. duchovní obnova 
30.11. duchovní obnova 
mše svatá: 06. 11. 2013, kostelík na zálabí 

 
Prosinec 
01.12. duchovní obnova L. Kubíčková, A. Rožánková 
02.12. srdíčkový den 
03.12. srdíčkový den 
04.12. den otevřených dveří 
04.12. adventní trhy do pátku 06.12., výrobky žáků, výtěžek na misie 
07.12. mikulášská nadílka pro děti a zájemce z farnosti 
07.12. duchovní obnova, Český Brod – P. M. Slavík 
07.12. duchovní obnova Uhlířské Janovice -  P. K. Herbst 
13.12. zpívání pro klienty DD, A. Rožánková 
18.12. vánoční katecheze, nadílka, zpívání, P. K. Vrzal 
19.12. výlet spojený s výstavou betlémů Praha, J.Prachař 
20.12. tvořivé dílny 
mše svatá: 04.12.2013 
 
ROK 2014 
Leden 
14.01. pracovní porada ředitelů CŠ, AP Praha, L. Kubíčková 
20.01. pedagogická rada 14:45, provozní porada 15:30 h 
24.01. odborný seminář ČBK Praha, L. Kubíčková 

30.01. rozdání pololetního vysvědčení, třídní učitelé 
31.01. pololetní prázdniny 
mše svatá: 29. 01. 2014 
 
Únor  
06.02.  benefiční koncert Praha, 19:30 hod,. L. Kubíčková 
11.02. pracovní porada Praha Ostrovní, katedrála, 14:00 hod, L. Kubíčková 
17.02. filmové představení, Poslední vrchol 12:30 hod, třídní učitelé 
19.02. konzultace KPPP 
26.02. výstava „ IQ pobyt“, Kutná Hora, J. Prachař, A. Rožánková 
mše svatá. 26. 02. 2014 
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Březen 
01.03. masopustní country bál, farnost Český Brod, 16:00 hod 
03.03. provozní porada, 15:00 hod ( nebo 24.03.) 
05.03. Popeleční středa, program – připomenutí  v KV, hospitace 
07.03. výlet spojený s exkurzí Zásmuky, zámek, potravinářská výroba, A. Rožánková 
07.03. duchovní obnova, Příbram -Svatá hora, L. Kubíčková 
21.03. intenzivní škola pro pedagogy, Hradec Králové, L. Kubíčková, L. Jankulíková   
23.03. duchovní obnova farnost Uhlířské Janovice, 16.00 hod, L. Kubíčková 
25.03. pracovní porada ŘCŠ, AP Praha, L. Kubíčková 
mše svatá: 19. 03. 2013 
 
Duben 
01.04. konzultace Praha, L. Kubíčková 
02.04. prohlídka farního kostela s výkladem, KV, 8:15 hod, R. Burešová, J. Prachař 
03.04. divadelní představení  
07.04. DVPP, 14:00 hod, zdravý životní styl 
08.04. koncert učitelů ZUŠ Kolín, 19:00 hod 
11.04. odborný seminář AP, NOZ, L. Kubíčková 
12.04. duchovní obnova farnost Kolín, 8:00 hod, L. Kubíčková 
14.04. odborný seminář, Praha, L. Kubíčková, A. Rožánková 
23.04. slavnost, mše svatá, 20 let KPPP, 14:00 hod, L. Kubíčková 
24.04. soutěž Holky v akci, P. Koubská 
24.04. turistický výlet, J. Prachař 
28.04. první kolo přijímacího řízení, J. Prachař 
30.04. vizitační návštěva, zřizovatel AP, 9:00 hod 
mše svatá: 30. 04. 2014 
 
Květen 
01.05. státní svátek 
02.05. hospitace HV, ZV  
06.05. druhé kolo přijímacího řízení 
08.05. státní svátek 
09.05. ředitelské volno, samostudium, DVPP 
12.05. DVPP, jóga, 14:00 h 
23.05. primární prevence, 10.00 h, L. Jankulíková, A. Rožánková 
19.05. sportovní turnaj Praha, J. Prachař, A. Rožánková  
22.05. hospitace VV 
26.05. turistický kurz, L. Jankulíková, L. Kubíčková (do 30.5.) 
mše svatá: 28. 05. 2014 
 
Červen 
02.06. pracovní porada 14:00 hod 
02.06. zahradní slavnost 18.00 hod, Praha Karlín, Kubíčková 
03.06. duchovní obnova ŘCŠ, Dobříš, Kubíčková 
04.06. přednáška RV, 11:00 hod, Jankulíková, Prachař 
04.06. rada ŠPO, 14:00 hod, Kubíčková 
09.06. pedagogická rada druhý ročník, třídní schůzky, 14:00 hod, Jankulíková 
10.06. pracovní porada AP Praha, L. Kubíčková 
11.06. výlet Sudějov, spolupráce s farností, Prachař, Rožánková  
12.06. výlet Uhlířské Janovice, Koubská, Prachař 
11.06. ZZK, praktická část, PP, RP, Kubíčková, Jankulíková 
12.06. ZZK, praktická část, RP, PP, Jankulíková, Kubíčková 
16.06. pedagogická rada první ročník, 14:00 hod, Prachař 
18.06.  rekvalifikace, RZV- písemný test, praktická část u lůžka, Jankulíková, Koubská 
19.06. ZZK, teoretická část, PP, RP, Kubíčková, Jankulíková 
20.06. porada, zhodnocení školního roku 
25.06. pouť katedrála Praha, mše svatá, církevní školy pražské diecéze 
26.06. slavnostní ukončení školy a předání vysvědčení, osvědčení, 2. ročník 
27.06. třídnické, organizační a úklidové činnosti, vysvědčení první ročník třídní učitel, 
mše svatá: 11. 06. Sudějov, 25. 06. Praha, 26. 06. Kolín - poděkování za uplynulý školní rok! 
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10. Projekty a rozvojové programy 
 
Ve školním roce 2013/2014 probíhaly na škole dva projekty.  
První s názvem „ Škola pro život“ v rámci celorepublikového projektu EU peníze do SŠ, zaměřený na podporu 
zavádění interaktivní výuky v předmětech zeměpis a občanská výuka. V průběhu roku jsme vytvořili 3 sady 
materiálů pro práci s interaktivní tabulí, které v těchto předmětech pravidelně využíváme.  
Druhý projekt s názvem „Obnovuj“ z nadačního fondu Renovabis. Projekt podpořil zvýšení kvality výuky 
zdravovědy a pečovatelství. Podpora spočívala v nákupu pomůcek ke cvičnému lůžku a také z prostředků projektu 
byl financován týdenní adaptační kurz.  
Naše škola již několikátým rokem využívá prostředků z rozvojového programu na podporu asistentů pedagoga. 
Vzhledem k zaměření školy je práce asistenta ve vyučovacích hodinách nepostradatelná. 
 
11. Soutěže  
 
V průběhu školního roku se žáci školy zúčastnili soutěží, které pořádaly partnerské školy.  
13.11.2013  - Praha1 (soutěž vědomostní, zdravověda) RZV, PCV 

- O pohár Sv. Anežky české – třetí místo 
24.4.2014  - „Moudrá sova“ (soutěž tvořivosti a zručnosti) – HOLKY V AKCI – druhé místo 
19.5.2014 - Praha 8 (soutěž sportovní) – O pohár Pany Marie Pomocnic – třetí místo 

 

12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a jiných kontrol 
 

• Ve školním roce 2013/14 neproběhla ve škole kontrola České školní inspekce.   
• Školu navštívili při vizitační návštěvě dne 30.4. 2014 zástupci zřizovatele, Arcibiskupství pražského -  

odbor církevního školství, P. biskup Václav Malý, PhDr. Filip Dostál, Mgr. Eva Tomášková. 
• Kontrola KHS Kolín 25.4.2014 – viz protokol o kontrolním zjištění 
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13. Ekonomická část 
 

Základní údaje o hospodaření školy 
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Výroční zpráva schválena školskou radou dne 9.10.2014. S obsahem byli seznámeni zaměstnanci školy na poradě 
27. 10. 2014. 

 
 
 
 
 

 
Výroční zpráva byla odeslána na Arcibiskupství pražské. 
 
 
 
 
 
V Kolíně 27. 10. 2014      
Mgr. Libuše Kubíčková, ředitelka školy 
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Přílohy 


