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Úvodník 

 
 
 
 

„I když svět jde kupředu, mladí musí stále začínat od začátku.“ 
 
Johan Wolfgang von Goethe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

„V rámci své služby navštěvuji církevní školy. Tento týden jsem byl ve Dvouleté 
katolické střední škole v Kolíně. Je tam tým obětavých pedagogů, který s úctou a láskou 
přistupuje k chlapcům a děvčatům, jejichž životní perspektiva by byla bez pomoci školy žalostná 
a smutná. Smekám.“ 

 
Václav Malý, biskup 
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A. DVOULETÁ KATOLICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 
1. Základní údaje o škole 
 
1.1 Název školy: Dvouletá 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 – Ilona Procházková, zákonný zástupce 
Člen ŠR – Mgr. Vagenknechtová Monika - zástupce zřizovatele 
 

Charakteristika školy 
 
Dvouletá katolická střední a mateřská škola funguje v Kolíně již 27 let. Jejím zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, 
má dvě další sesterské školy v Praze.  
Sdružuje tři subjekty: střední školu, mateřskou školu a školní jídelnu. 
Dvouletá 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 pedagogických pracovníků 
 

 Střední škola Mateřská škola Školní jídelna Celkem 

Fyzické osoby 5 3 1 8 

Přepočtení pracovníci 3,3 2,7 1 6,0 

 
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 Mateřská škola 

Počet ped. pracovníků 3,3 2,7 

Z toho bez kvalifikace 0 0 

% bez kvalifikace 0% 0% 
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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 2018/2019 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 specifickými poruchami učení,  

 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. 
 

 
Dne 27. dubna 2017 proběhlo první kolo přijímacího řízení - 7 uchazečů. 
Dne 3. května 2017 se konalo druhé kolo přijímacího řízení - 0 uchazeči. 
Dodatečně byli přijato 4 uchazečů. 
Prodloužené studium 2 žáci. 
Celkem bylo přijato 13 žáků. 
Dne 1. 9. 2017 nastoupilo do prvního ročníku 13 žáků. 
 
 
 

Přijímací řízení na rok 2017/2018 

datum kolo přihlášeno účastnilo přijato 

27.4.2017 1 8 7 7 

3.5.2017 2 1 0 0 

 
dodatečně 4 4 4 

 
prodloužené st. 

  
2 

1.9.2017 celkem  13 11 13 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, údaje o závěrečných zkouškách 
 
Ve školním roce 2017/18 studovalo v jednotlivých ročnících (dle zahajovacího výkazu) 
 
k 30. 9. 2017:  1. ročník   13 žáků 
   2. ročník   13 žáků 
   CELKEM  26 žáků 
 
Tabulka docházky a prospěchu žáků za školní rok 2017/2018 
 

Změna v počtech žáků  1. ročník 2. ročník 

Nově příchozí žáci k 1.9.2017 11 - 

Absolventi k 30.6. 2017 0 7 

Ukončení na vl. žádost 3 3 

Vyloučení ze studia 0 1 

Přestupy z jiné školy 0 0 

Opakování ročníku 0 0 

§16 ŠZ, prodloužení  2 5 

 

Výsledky vzdělávání 1. ročník 2. ročník 

Celkový počet žáků k 30.6.2018 11 7 

Prospěli s vyznamenáním 3 5 

Prospěli 8 2 

Neprospěli 0 0 

Celkový počet zameškaných hodin 1269/115 na žáka 723/103 na žáka 

Neomluvená absence 20 0 

 
Analýza studijních neúspěchů žáků ve školním roce 2017/2018 
 
Příčiny školního neúspěchu našich žáků mají různé důvody. Někteří žáci nejsou schopni systematické docházky do 
školy, která pro ně již není povinná a tak z důvodu vysoké absence ze studia odpadají.  
 
Důvodem nejčastěji bývá: 

 malá motivace ke studiu,  

 náročnost praktické výuky  

 nepodnětné rodinné zázemí 

 absence základních životních návyků z rodin 
Mnohým žákům pak chybí základní kompetence ke zvládání konfliktních nebo jinak sociálně náročných situací. 
Všechny tyto situace byly důkladně mapovány a konzultovány mezi třídními učiteli a výchovným poradcem. Učitelé 
se systematicky snažili těmto situacím předcházet zejména individuálním přístupem respektujícím specifické potřeby 
jednotlivých žáků. Častými telefonáty a konzultacemi motivovali ke spolupráci i rodiče, což mnohdy není 
jednoduché, neboť někteří rodiče svým dětem poskytují alibi.  
Druhým významným faktorem ovlivňujícím vysokou absenci žáků tvoří zdravotní komplikace žáků se zdravotním 
znevýhodněním (diabetes 1. typu, poruchy autistického spektra, psychiatrické diagnózy). Pro mnohé žáky je 
zdravotní péče součástí jejich běžného života, což samozřejmě významně ovlivňuje nejen jejich docházku, ale celé 
školní prostředí. U mnohých žáků je lze vnímat jako prospěšné, neboť zvyšuje jejich sociální citlivost, na druhou 
stranu však u některých zvyšuje riziko zneužití role silnějšího. I tyto situace byly řešeny za pomoci výchovného 
poradce a v rámci primární prevence žáci absolvovali několik programů zaměřených na vztahy ve třídě.  
Některým žákům byla ve spolupráci se školským poradenským pracovištěm (PPP) doporučena možnost 
rediagnostiky.  
Závěrečné zkoušky se konaly ve dnech 14. 6. 2018 praktická část a 22. 6. 2018 teoretická část. 
 
Závěrečné zkoušky proběhly z předmětu: 
Obor Praktická škola dvouletá 78 – 62 –C/02: Příprava pokrmů 
Zkoušky konalo celkem    4 žáků 
Prospěli s vyznamenáním    1 žáci 
Prospěli        3 žáků 
Neprospěl      0 žáků 
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Obor Pečovatelské služby 75 – 41 –J/01: Pečovatelství 
Zkoušky konalo celkem    3 žáků 
Prospěli s vyznamenáním    2 žáci 
Prospěli        1 žáků 
Neprospěl      0 žáků 
 
Žáci školy dále nad rámec ŠVP získali následující rekvalifikační osvědčení: 
 

Název osvědčení Počet získaných 

Výpomoc při přípravě pokrmů  7 

Pracovník v sociálních službách  5 

 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
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, 
Nemocnicí Kolín). Do školy také pravidelně zveme lektory.  
 
 

 
 

Přehled DVPP ve školním roce 2017/2018 - SŠ 

DATUM 
NÁZEV SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ, 
PŘEDNÁŠKY ŠKOLITEL 

MÍSTO 
KONÁNÍ 

JMÉNO 
ZAMĚSTNANCE 

24. 08. 2017 Jak vnímat druhého člověka P. Eliáš Praha L. Kubíčková 

24. 08. 2017 Asistent pedagoga NIDV Praha J. Hladík 

30. 08. 2017 Drogy u mladistvých J. Koníčková Praha L. Kubíčková 

07. 09. 2017 Osobní a provozní služby NÚV, E. Haňková Praha J. Prachař 

25. 09. 2017 Praxe - Jedličkův ústav NIDV Praha J. Hladík 

2.10.- 6.10. 2017 
Posilování pozitivních hodnot-PP rizik. 
Chování KPPP Praha M. Minaříková 

14.-16.11. 2017 KŘCŠ - konference ČBK + zřizovatel Hr. Králové Kubíčková 

06.01. 2018 Modlitba P. Jeroným Praha Kubíčková 

02.02. 2018 Agresivita ve škole - školská legislativa Mgr. Veselá Praha J. Prachař 

26. 02. 2018 Hygienické minimum Kamila Dlouhá Kolín P. Martínková 

26.- 28.02. 2018 Postní doba - pokušení Vrzal Kamil Poličany Koubská, Kubíčková 

07. 03. 2018 GDPR ČBK Praha J. Prachař 

19. 03. 2018 Církevní školství - teologické forum ThDr. Pavel Černý,  Praha Kubíčková, Koubská 

19.04. 2018 Přednáška o demokracii Daniel Herman K. Hora P. Koubská 

03.05. 2018 AP - Šablony II Heřmánek Praha J. Hladík 

21.05. 2018 Nebezpečné komunikační jevy na ICT UPOL Olomouc J. Prachař 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Materiální a prostorové vybavení školy pro realizaci preventivních aktivit bylo velmi dobré, snažíme se o zdravé, 
estetické prostředí, rizikových míst je v budově minimálně. Malá škola rodinného typu nabízí nenáročné, přehledné 
a bezpečné prostředí, s minimální izolací jedince, s podporou a stálou přítomností pedagogů. Díky dobré organizaci 
akcí, výběru aktivit a motivaci se žáci chovají zejména na akcích mimo budovu klidně a slušně. Organizačně a 
personálně je prevence velmi úzce propojena s běžnou výukou (spolupráce vedení a třídních učitelů, účast a podíl 
všech vyučujících i nepedagogických pracovníků, úprava rozvrhu, návaznost na tematické plány – viz ŠVP, …). 
V souladu s cíli prevence máme zpracovaný i školní řád, věnovali jsme pozornost názorům žáků, diskusím s nimi, 
participaci na školních pravidlech. 
Během školního roku s námi na prevenci sociálně patologických jevů spolupracovali: 
KPPP Praha (ředitelka PhDr. Ivana Bernardová, koordinátorka preventivních aktivit Mgr. Radka Fraňková, lektoři 
Šimon Höschl, Sára Košťáková, Barbora Růžičková), PPP Kolín, rodiny žáků, praktičtí a odborní lékaři, OSPOD 
Kolín, kurátoři pro mládež, poskytovatelé sociálních služeb (Rytmus Benešov, o.p.s., Městské sociální a zdravotní 
služby Kolín, Farní Charita Kolín), ZŠ a SŠ, kam žáci dřív docházeli, církevní školy stejného typu z Prahy (Vítkova a 
Platnéřská), farnost Kolín a Uhlířské Janovice. 
 
Aktivity: 
15.12.2017 – Program primární prevence - KPPP – 1. ročník – SEBEPOZNÁNÍ – 18 žáků 
 
27.4.2018 – Program primární prevence - KPPP – 1. ročník – SPOLUPRÁCE A PRAVIDLA – 16 žáků 
 
Rizikovému chování předcházíme každodenním budováním pozitivního klimatu ve škole i třídách,  
aktivitami, které vedou k dodržování pravidel, k zdravému rozvoji osobnosti, k odpovědnosti za své jednání a 
k samostatnosti. Snažíme se být žákům dobrým vzorem mezilidské komunikace a chování, nabízíme modely 
pozitivního a přátelského řešení, ale zároveň ctíme pravidla, hranice, křesťanskou morálku. Nespornou výhodou je 
velikost školy (málopočetné třídy), praktické zaměření, sepětí se životem, výchova osobním příkladem. 
Monitoring probíhal směrem k žákům (rozhovory, ankety, hry, …), zákonným zástupcům (telefonáty, osobní 
setkání, maily, …), mezi pedagogy (porady, šetření, výchovné komise, …). 
Přijatá opatření: o všech rizikových oblastech intenzivně a neúnavně hovořit, naslouchat, zřídit schránku důvěry, 
témata aktuálně zařazovat do výuky, důsledně dodržovat dohodnutá pravidla, operativně se scházet a vzájemně 
informovat v pedagogickém sboru, s rodiči, popř. dalšími spolupracujícími odborníky a institucemi, umožnit zažít 
důsledky svého jednání co nejbližší reálnému životu, maximálně podporovat a oceňovat kladné a žádoucí projevy a 
reakce žáků, nabízet společensky přijatelné způsoby zvládání konfliktů, v herních aktivitách zažít uvolnění, legraci, 
bezpečí. 
 
 

 



 10 

8. Týdenní pobyty, kurzy 

 
Ve školním roce 2017/2018 pořádali dva týdenní kurzy.  
 
Adaptační kurz od 2.10 do 6.10.2017 ve Špindlerově Mlýně v našem oblíbeném Eljonu. Tento pobyt hlavně přispěl 
k ucelení třídního kolektivu. Náklady byly částečně hrazeny z finanční podpory zřizovatele.  
Akce se zúčastnilo 19 žáků. 
 
Turistický kurz od 4.6. do 8.6. 2018 ve Sloupu v Čechách. Jeho náplní byla turistika a jiné sportovní aktivity.  
Akce se zúčastnilo 18 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. 
 
Nově jsme navázali spolupráci s Rytmus o.p.s. V rámci této spolupráce umožňujeme žákům zařazení do 
Tranzitního programu, probíhá kurz sociálních dovedností. 
 
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. 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 Domově pro seniory v Kolíně.  
 
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. 
 
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 Křesťanskopedagogicko-psychologická poradna 
v Praze. Ředitelka KPPP PhDr. Ivana Bernardová dojíždí do školy na pravidelné konzultace čtyřikrát ročně. Žáci 
mají možnost využít její služby k individuálnímu rozhovoru a na základě výsledků testů porovnat svoje školní 
výsledky. 
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Školní akce v roce 2017/2018 
 

Září 2017 
04. 09. zahájení školního roku, třídní učitelé 
06. 09. mše svatá 
06. 09. vzájemné poznávání, představování třídnickém práce 
07. 09. vstupní konzultace KPPP, PhDr. Bernardová, diagnostika 
07. 09 DVPP, Osobní a provozní služby - J. Prachař 
13. 09. návštěva výstavy v regionálním muzeu Polabští básníci, ilustrace 
15. 09. vernisáž výstavy ke Dni CŠ – Sv. Ludmila, komunitní centrum, P. Koubská,  
20. 09. kontrola OSSZ, L. Kubíčková, Z. Bílková 
20. 09. první schůze školské komise, 16:30 hod, L. Kubíčková 
20. 09. pracovní porada pedagogů DKSŠ 
21. 09. pracovní porada AP, Praha, L. Kubíčková 
25. 09. pouť do Staré Boleslavi -Sv. Václav, exkurze charitní dům, M. Dvořáková 
 
 

 
 
 

Říjen 2017 
02. 10. adaptační kurz, Eljon - Špindlerův Mlýn, J. Prachař (do 06.10.) 
04. 10. mše svatá 
10. 10. porada všech zaměstnanců DKSŠ a MŠ, BOZP  
11. 10. DVPP šablony MŠ, J. Hladík 
11. 10. exkurze Rytmus KH, 8:15 hod, P. Koubská 
13. 10. konzultace KPPP, výsledky testů, konzultace se žáky 
14. 10. seminář MÚ, pěstounská péče, L. Dvorníková 
16. 10. DVPP, závěrečná zkouška asistent, J. Hladík, Praha 
16. 10. burza škol Kolín, R. Burešová, M. Dvořáková 
17. 10. burza škol Kolín, P. Koubská, M. Minaříková 
18. 10. burza škol Kutná Hora, J. Prachař 
19. 10. vernisáž výstavy Radost, P. Koubská, 11:00 hod 
19. 10. burza škol Nymburk, J. Hladík 
21. 10.  seminář MÚ, pěstounská péče, V. Darebná 
23. 10. AP Praha, rada ŠPO, L. Kubíčková, 10:00 hod 
 

Listopad 2017 
01. 11. mše svatá, slavnost Všech svatých 
02. 11. VV, návštěva hřbitova, památka zesnulých 
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03. 11. rekvalifikační kurz, ZZK, P. Koubská 
08. 11. pedagogická rada, 14:00 hod 
14. 11. celostátní setkání ředitelů CŠ, Hradec Králové, L. Kubíčková (do 16. 11.) 
15. 11. den otevřených dveří 
16. 11. soutěž DKSŠ Platnéřská Praha, Koubská 
20. 11. Dílničky, keramické tvoření v rámci DVPP, 13:00 hod, R. Burešová 
27. 11. dokumentární film, Planeta Země, J. Prachař, 10:00 hod 
29. 11. projektový den, propojení VV, RP, PP a kreativní tvoření, adventní trhy, L. Kubíčková 
29. 11. projektový den, propojení TV, ZE, OV, poznávání zajímavostí v regionu, skupinové vyučování, J. Prachař 
 

Prosinec 2017 
01. 12.  adventní trhy 
03. 12.  Advent v klášteře, Zásmuky, 14:00 
04. 12. srdíčkový den, 05. 12., prodej magnetek 
06. 12.  mše svatá, katecheze, mikulášská nadílka 
06. 12.  zpívání pro pejsky, 7. ZŠ, Dvorníková 
07. 12. KPPP konzultace 
07. 12. MÚ, 14:00 hod, L. Kubíčková 
13. 12. hudební vystoupení v domově pro seniory, 10:00 hod, L. Dvorníková 
13. 12. adventní program pro žáky, spaní ve škole, film, modlitba, 16:00 hod 
14. 12. den otevřených dveří 
14. 12. hudební vystoupení pro MÚ 
20. 12.  mše svatá, vánoční besídka 
 
 

 
 
 

Leden 2018 
03. 01. KV, prohlídka Betlému v kolínských kostelích 
05. 01. tříkrálová sbírka, 4 žáci, spolupráce s místní charitou, 8:10 
10. 01. den otevřených dveří 
10. 01. mše svatá 
17. 01. pedagogická rada 
18. 01. AP porada, L. Kubíčková 
24. 01. třídní schůzky 
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26. 01. ples absolventů DKSŠ Praha, P. Koubská 
31. 01. pololetní vysvědčení 

Únor 2018 
02. 02. DVPP, Mgr. Veselá-Praha, J. Prachař 
07. 02.  mše svatá 
15. 02. KPPP, pravidelná konzultace 
24. 02. duchovní obnova, komunitní centrum Kolín, 9:30 
 

Březen 2018 
05. 03. šablony MŠ, S. Pospíšilová, DVPP 
07. 03. mše svatá 
07. 03. akce pro žáky, odpolední program ve škole i mimo školu, spaní ve škole 
07. 03. DVPP, GDPR, J. Prachař 
08. 03. hudební vystoupení -  koncert, P. Nos, 9:30, J. Prachař 
15. 03. AP, pracovní porada, Praha, L. Kubíčková 
19. 03. DVPP, rozvoj CŠ, L. Kubíčková, P. Koubská 
21. 03. Kontrola ČŠI – rozvojový program 
28. 03. Velikonoční katecheze 
 
 

 
 
 

Duben 2018 
04. 04. mše svatá, 9: 00 hod, Sv. Bartoloměj 
04. 04. vizitační návštěva otce biskupa P. V. Malého se zástupci zřizovatele 
10. 04. AP Praha, rada ŠPO, L. Kubíčková 
18. 04. pouť do kláštera Zásmuky spojená s výstavou a duchovním programem 
18. 04. pedagogická rada 14:00 hod 
19. 04. výstava Životní prostředí, 12:00 hod 
23. 04. první kolo přijímacího řízení 
23. 04. konzultace, šablony MŠ, lektor S. Pospíšilová 
25. 04. soutěž, Holky v akci 
27. 04. PPP, KPPP Praha, 9:00 -12:00 h 
30. 04. projektový den, PCV, zahrada, oheň 
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Květen 2018 
02. 05. mše svatá 
02. 05. druhé kolo přijímacího řízení 
03. 05. soutěž Mladý zdravotník, J. Prachař, P. Koubská 
03. 05. DVPP, šablony, J. Hladík 
10. 05. pracovní skupina porada AP Praha, L. Kubíčková 
21. 05. prohlídka ochozů sv. Bartoloměj, vycházka, P. Koubská, M. Dvořáková 
23. 05. sportovní soutěž Praha 8, J. Prachař 
26. 05. seminář, pěstounské rodiny, MÚ Kolín, spolupráce 
30. 05. KV, prohlídka synagogy a hřbitova, M. Dvořáková, J. Halama 
31. 05. porada ŘCŠ - AP Praha, L. Kubíčková 
 
 

 
 
 

Červen 2018 
01. 06. den dětí, soutěže na školní zahradě, třídní učitelé 
04. 06. sportovně turistický kurz, Sloup, do 08. 06., J. Prachař 
07. 06. duchovní obnova ŘCŠ 
13. 06. mše svatá 
13. 06. třídní schůzky, pedagogická rada 
14. 06. ZZK, PP, praktická část 
14. 06. vystoupení básně a hudba Reynek, 19:00 hod, komunitní centrum 
15. 06. ZZK, OP, praktická část 
22. 06. ZZK, teoretická část 
27. 06. pouť do katedrály, Praha, děkovná mše svatá CŠ 
28. 06. vysvědčení 2. ročník, rozloučení s absolventy 
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10. Projekty a rozvojové programy 
 
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.  
16.11.2017 - Praha1 (soutěž vědomostní, zdravověda) RZV, PCV 

- O pohár Sv. Anežky české – první místo 
 

25.4.2018  - „Kočky v akci“ (soutěž tvořivosti a zručnosti) – HOLKY V AKCI – druhé místo 
 
24.5.2018 - Praha 8 (soutěž sportovní) – O pohár Pany Marie Pomocnic – první místo 
 
12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a jiných kontrol 

 

 Ve školním roce 2017/2018 proběhla ve škole kontrola České školní inspekce zaměřená na čerpání 
finančních prostředků z rozvojového programu. 
Kontrola proběhla 21.3.2018. Výsledek je dostupný webových stránkách ČŠI. 
 

 Školu navštívili při vizitační návštěvě dne 24.4.2018 zástupci zřizovatele, Arcibiskupství pražského -  odbor 
církevního školství, P. biskup Václav Malý, Mgr. Vagenknechtová Monika,  
 

 Kontrola Krajské hyg. stanice proběhla 20.6.2018 – viz protokol o kontrolním zjištění 
 

 Kontrola OOSZ proběhla 20.9.2017– 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 24. 10. 2018.  
Výroční zpráva byla odeslána na Arcibiskupství pražské. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kolíně 24. 10. 2018      
Mgr. Libuše Kubíčková, ředitelka školy 
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