Výroční zpráva Svatojánské koleje vyšší odborné školy pedagogické
za školní rok 2018/2019
(veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2019, případně po opravných zkouškách,
pokud není uvedeno jinak)

Úvod

Slovo ředitele školy
Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická každý rok shrnuje svoji činnost ve své
výroční zprávě, ve které se snaží postihnout činnost všech složek školy. V letošním roce je
třeba vyzvednout práci studentů, kteří kompletně připravili a vedli příměstské tábory.
Technický úsek ve velkém nasazení zajišťoval doplňkovou činnost, která umožňuje škole
financovat provoz a opravy budovy. Mimo jiné připravil projekt a získal dotace na novou
knihovnu a studovnu. Realizace projektu bude v tomto školním roce.
Pedagogický úsek pracoval v poměrně vyčerpávajícím tempu na projektu, ve kterém
s partnery (Jabok, Caritas) a ve spolupráci s ostatními pedagogickými a sociálními VOŠ tvoří
návrh nové koncepce Vyššího odborného vzdělání. Projekt je náročný, ale nese plody
vzájemné spolupráce, nových možností a jasných vizí do budoucna.

I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1.

Přesný název školy, školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení
MŠMT k 31. 8. 2019:

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická
2.

Sídlo:

Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Beroun
3.

Kontakty pro dálkový přístup (IČO, IZO, tel, e-mail, web, DS):

IČO: 49 62 81 35
IZO: 600 020 193
telefon: 311671308
e-mail: info@svatojanskakolej.cz
internetová adresa: www.svatojanskakolej.cz
4.

Zřizovatel, právní forma, členové rady ŠPO:

zřizovatel: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1, právní forma: církev,
náboženská společnost
právní forma: školská právnická osoba vedená v rejstříku MŠMT ve složce 2006 pod číslem 001
členové rady ŠPO: PhDr. Ivana Bernardová, Ing. Jarmila Bláhová, Mgr. Monika Vagenknechtová,
narozena 14. 6. 1975
5.

Vedení školy, ředitel, statutární zástupce (kontakty)

statutární zástupce: RNDr. Věra Štěpinová, PhD.
telefon: 311671308
fax: 311672461
6.

Údaje o školské radě

Členové školské rady:
1. jmenovaní za zřizovatele:
Ing. Peter Turoci
Mgr. Monika Vagenknechtová
Marie Chalupová
2. zvolení za učitele:
RNDr. Helena Koblihová
Mgr. Michaela Dvořáková
Mgr. Ludmila Pexová
3. zvolení za studenty:
Kristýna Gottfrídová – denní studium
Martina Melicharová – kombinované studium
Zuzana Roztočilová – kombinované studium
7.

Charakteristika školy

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická
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Škola připravuje v pomaturitním studiu ve formě tříleté denní a kombinované učitele mateřských škol
(státních, církevních, s integrací dětí se speciálními potřebami) a vychovatele. Absolvent školy je také
připraven pro práci v církevních zařízeních, může působit ve farnosti při pastoraci rodin s dětmi a
vyučovat náboženství na elementární úrovni (v předškolních zařízeních). Svým pojetím odpovídá
studium na Svatojánské koleji standardnímu pojetí bakalářského studia předškolní výchovy na
pedagogických fakultách, součástí studia jsou navíc vybrané teologické předměty. Škola propojuje
víru, výchovu a vzdělávání při profesní přípravě učitelů MŠ a vychovatelů pro mladší školní věk.
Prostupnost s vysokoškolským studiem, možnost získání titulu Bc.
Svatojánská kolej úzce spolupracuje s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity a umožňuje tak
svým studentů navázat na absolutorium studiem oboru Pedagogika volného času na TFJU.

II.
Přehled oborů vzdělávání dle rejstříku
Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou
zařazeny ve školském rejstříku
cílová
kapacita
oboru /
programu

název oboru / vzdělávacího
programu

škola

kód

VOŠ

75-31-N/03

VOŠ

75-31-N/03

Předškolní a mimoškolní
pedagogika – forma: denní
Předškolní a mimoškolní
pedagogika – forma:
kombinované

poznámka
(uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je
dobíhající atd.)

130
170

1. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2017/2018:
a. nové obory / programy
0
b. zrušené obory / programy
0
2. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka
objektu):
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: 266 01 Svatý Jan pod Skalou 1,
okres Beroun (vlastník objektu: Arcibiskupství pražské)
b. jiná
0

III.
Rámcový popis personálií

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

3

1,6

8

3,6

21

0,4

3

1

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

Svatojánská kolej – VOŠ pedagogická

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

škola

1. Pedagogičtí pracovníci - počty osob uvádějte shodně se zahajovacích výkazů

0,1

a. kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

celkem % z celkového počtu ped.
pracovníků
0
0

b. další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání a publikační činnost pedagogických pracovníků školy
PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D. absolvovala základní kurz Rozvoje učitelských
dovedností (20 výukových hodin, MŠMT 8498/2018, 3.12.2018 - 28.3.2019), pořadatel: Kritické
myšlení, z.s. Publikovala monografii „“Do Not Be Concerned Only About Yourself…”
Transcendence and Its Importace for the Socialization and Formation of a Child's Personality.“ In
Beiträge zur Kinder- und Jugendtheologie, sv. 41, vydavatel Petra Freudenberger-Lötz, Kassel: Kassel
University Press, 2019, 268 s., dále kapitoly v monografiích 1) „Die Bibel als literarisches
Schriftdenkmal. Anregung zur integrativen Erziehung an der Grundschule.“ In Gerhard Büttner, Hans
Mendle, Oliver Reis, Hanna Roose (Ed.) Heterogenität im Klassenzimmer. Jahrbuch für
konstruktivistische Religionsdidaktik, sv. 9.: Religion lernen. Babenhausen: Verlag Ludwig Sauter,
2018, s. 133-148; 2) „Theologische Gespräche in der Familie.“ In Thomas Schlag, Hanna Roose und
Gerhard Büttner. “Was ist für dich der Sinn?“: Kommunikation des Evangeliums mit Kindern und
Jugendlichen. Jahrbuch für Kinder- und Jugendtheologie, sv. 1. Stuttgart: Calwer Verlag, 2018, s. 7891; 3) „Interviews about the Soul with Children Using a Children´s Book.“ In Anton Bucher, Gerhard
Büttner, Elisabeth E. Schwarz (Ed.). Children´s Book Nurture for Children´s Theology. Beiträgezur
Kinder- und Jugendtheologie. sv. 39. Kassel: Kassel University Press, 2018, s. 118-140; 4) “Children
and veiled transcendence.“ In Mireia Ryšková (ed.) Seeking God´s Face. Praha: Karolinum, 2018, s.
290-304; 5) „Lidská řeč – její pochopení a interpretace dítětem.“ In Ján Liguš a kol. Praktickoteologické aspekty mezilidské komunikace. Sokolov: Flavia Viera, 2019 (spoluautor: Pivarč, Jakub).
Je spoluautorkou studie „The Themes of Global Development as a Challenge for Contemporary
Education in the Reflection of Future Teachers.“ In Communications. roč. 20, č. 1A, Žilina:
Publishing House of University of Zilina, 2018,. s. 101-108 (spoluautorka: Stará, Jana) a autorka
studií „Inkluzivní náboženské vzdělávání a jeho význam v integračním procesu migrantů a
socializačním procesu českých obyvatel“, Theologická Revue, Praha: HTF UK, 2018, roč. 89, sv. 2, s.
74-85 a „Posuzování víry křesťana jako nový fenomén migrační krize“, Theologická Revue, Praha:
HTF UK, 2018, roč. 89, sv. 3, s. 94-104. Věnovala se též popularizaci: „Bible je knihovna –
inkluzivní mezikulturní učení“, Kritické lístky, č. 13, Dobříš: Kritické myšlení, 2019, s. 4-8.
Mgr. Michaela Dvořáková se účastnila 27.11.2018 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků školení “Agresivita ve škole - Jak zvládat agresi u žáků a rodičů” (akreditován MŠMT čj
26078/208-1-835).
PhDr. Rostislav Fellner, CSc., publikoval studii „Je to o požehnání a nezdolnosti (případová studie
Lao-c’: Tao te ťing, 50. kapitola)“ (Dálný východ, Olomouc, vol. 8 (1), p. 12-20, 2018) a zprávu o
průzkumu makromycetů NPP Dalejský profil v Českém krasu (Fragm. Ioann. Collecta 29: 5-23,
2019). Dále se podílel na publikaci studie „Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the
continuity of temperate forests.“ (Ecological Indicators 101: 904–912, 2019). Rovněž publikoval sérii
článků o krkonošských houbách v časopisu „Krkonoše“ (Krkonoše, ročník 51, číslo 9-12, s. 15, 2018,
ročník 52, číslo 1-7, s. 15, 2019, Vrchlabí: Správa Krkonošského národního parku). Podílel se také
editorsky na vydání sborníku nejlepších absolventských prací studentů Svatojánské koleje pro svazek
Fragmenta Ioannea Collecta 2019.
P. Tomáš Cyril Havel se zúčastnil následujících zahraničních akcí: 1) 19.-21.1.2018, Werdenfels
(N), Fachtagung Institut für Franz-Kett-Pädagogik; 2) 30.7.-3.8.2018, Steinerskirchen (N),
Sommerwoche Institut für Franz-Kett-Pädagogik; 3) 13.-16.9.2018, Augsburg (N), Konference
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Arbeitskreis für Religionspädagogik und Katechetik, Spiel um die Wahrheit?; 4) 19.-20.1.2019,
Freising (N), Fachtagung Institut für Franz-Kett-Pädagogik; 5) 3.-5.5.2019, Werdenfels (N),
Trainerkurz, Institut für Franz-Kett-Pädagogik. Dále publikoval práce: „Zachäus, heute ist in deinem
Haus das Heil eingekehrt. Biblische Erzählung für Jung und Alt“, In: Jahrbuch: Ganzheitlichsinnorientiert erziehen und bilden. Gröbenzell: Franz Kett-Verlag. s. 131-138; „Das kann doch nicht
wahr sein! Der Verlust der Wahrheit als Herausforderung für Religionspädagogik“, In. Štěch, F.,
Roebben, B. When East and West meet. Contemporary Perspectives on Religious Education in
Honour of Ludmila Muchová. Svitavy: Trinitas. s. 187-198 a jako spoluautor připravil do tisku práci
„Diversität als Chance und Herausforderung der Elementarpädagogik. Einblicke aus der
Tschechischen Republik und Österreich“(spoluautor: Stockinger, H.) – v tisku. Do tisku rovněž
připravil překlad práce Ötsch, W., Horaczek, N. „Populismus pro začátečníky“, České Budějovice:
Petrinum (vyjde 2019).
Mgr. Ján Hreško se zúčastnil mezinárodního fenomenologického workshopu Pain Experience and
Vulnerability (12.6.2019) na FHS UK v Praze a semináře 7th Annual Levinas Philosophy Summer
Seminar (15.-19.7.2019) v New Yorku, USA, kde jako člen kulatého stolu vedl dva pracovní bloky
(referování připraveného textu, moderování diskuse, shrnutí). Dále se účastnil filosofické setkání
Filosofie v horách IX: Japsers po 50 letech (27.-30.5.2019), kde vystoupil s příspěvkem „Metafyzická
vina u Jaspersa a nekonečná zodpovednosť u Levinasa“. Text má být publikován ve sborníku z akce.
Do Paideiy pak zaslal komeniologickou studii „Knihy jako prostriedky i prekážky vševýchovy u J. A.
Komenského“.
Mgr. Miloslav Machoň se účastnil 31.8.–7.9. 2019 v Chorvatsku, Suha Pinta na ostrově Rab,
tréninku kontemplace a meditačních cvičení „Moře v tichu“ (lektoři: E. Frouz, I. Dlohošová, Jan
Šedivý).
Mgr. Ludmila Pexová v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků absolvovala 6.3.2019
seminář na téma "O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem" (akreditován MŠMT ČR pod č.j.:
MSMT-13628/2018-1-531), lektorka: Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.
S.M. Mgr. MgA. Angelika Ivana Pintířová, SCB, ukončila 1. ročník doktorandského studia na
DAMU obor dramatická umění (téma Práce s Biblí metodami dramatické výchovy). Z řady akcí se
účastnila například Show Jana Krause a stála u vydání knihy tří absolventek Svatojánské koleje
(Michaela Fiedlerová, Andrea Rejchrtová, Alžběta Amirová: Metody a aktivity dramatiacké výchovy
v předškolním vzdělávání, Raabe 2019, ISBN 978-80-7496-430-5), ke ketré napsala předmluvu.
Bc. Martina Podlipná DiS, v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků absolvovala
rekvalifikační kurzy pro kouče na Institutu transformační psychologie a pro lektory dalšího vzdělávání
na OZP Akademii, a v NIDV kurz „Strategické řízení a plánování ve školách“.
Bc. Hana Pomahačová složila magisterské státní zkoušky ze speciální pedagogiky a pedagogiky a
psychologie pro pedagogy.
Mgr. Šárka Prokopiusová se pravidelně účastní seminářů různých profesních organizací – Asociace
pracovníků SPC, Asociace speciálních pedagogů aj.
Bc. Pavlína Sluková Krištofová, DiS., se účastnila na seminářů „Tvořivá řeč a její využití pro
činnosti TPR (total physical response)“ a „Zpěv a jeho využití při výuce cizích jazyků“, pracovala
jako metodik pro tvorbu e-learningových kurzů v anglickém jazyce (např. tvorba e-learningových
kurzů pro VOŠ „Foreign language in the preschool age“)
Mgr. Zdenko Širka, ThD., se účastnil 15.7 - 31.7. 2019 teologického studijního pobytu na
univerzitě v Lovani, Belgie a aktivně vystupoval na konferencích 1) Thought and mission of saint
Justin Popović („Protestantism as pan-heresy. Would Justin and Luther understand each other?“),
květen 2019, Belehrad, Srbsko; 2) Crux sola est nostra theologia, CMTF UP v Olomouci ("Kříž z
pohledu pravoslavné teologie aneb Lze mluvit o pravoslavné teologii kříže?"). Dále publikoval
příspěvky „Transformation in the Theology of Tradition: A Study of Justin Popović and His
Hermeneutical Presuppositions“, Ostkirchliche Studien, 2018, issue 1-2, vol. 67, pp. 325-344; „Kříž z
pohledu pravoslavné teologie, aneb lze mluvit o pravoslavné teologii kříže?“, Křesťanská revue, 2018,
roč. 85, č. 5, s. 33-38; „Experience with Hermeneutics in Modern Orthodox Theology“, International
Journal of Orthodox Theology, 2018, vol 9, issue 2, pp. 58-89; „Ekumenismus Justina Popovice“,
Getsemany, 2018, číslo 301, s. 37-42; „Rehabilitace Justina Popoviće na půdě univerzity“,
Getsemany, 2019, číslo 316, s. 167-168 a jako spoluautor příspěvek „Aspekty spirituality v příkladech
5

teologicko-filosofického vzdělávání pro sociální práci“, Fórum sociální práce, 2018, issue 2, pp. 9-24
(spoluautoři: Fischer, Ondřej; Ladislav Heryán; Petr Jandejsek).
Mgr. Roman Urbánek se zúčastnil v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 1) Elearningového kurzu „Knihovnické minimum“ (říjen 2018 – únor 2019), Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě, Prokešovo náměstí 1802/9, Moravská Ostrava; 2) Semináře Mgr. Michaely
Veselé pro pedagogy „Jak být laskavým a efektivním učitelem 2019 – Nástroje práce se třídou i se
sebou samým“ (1. února 2019), Společně k bezpečí, z.s., Staré Sedlo 92; 3) Letní školy pro učitele
„Stopovat dějiny – Jak na badatelsky orientovanou výuku“ (29. – 30. srpna 2019), Ústav pro studium
totalitních režimů, Siwiecova 2, Praha 3 – Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7.
Mgr. Kateřina Zachová se aktivně zúčastnila 1) XXV. celostátní konference Společnosti pro
návykové nemoci ČLS JEP a 58. česko-slovenské konference AT sekce Psychiatrické společnosti
ČLS JEP - workshopu Loutkové divadlo jako prostředek odlehčení při léčbě závislosti;
2) Baat (British Association of Art Therapists): International Art Therapy Practice/Research
Conference, London: Therapeutic Potential of Puppets and Puppet Theatre as a Tool in Adult Client
Therapy; 3) Bath (British Association of Drama Therapists): Psychological Trauma and Resilience,
poster research presentation. Dále připravila k publikaci článek „Media portrayal of alcohol does not
match its real harm effects in the Czech Republic“ (v recenzním řízení v časopise Central European
Journal of Public Health).

počet

zaměření

5
4

pedagogické
pedagogické

počet
účastníků
3
4

meditační

1

semináře
kurzy
doplňkové pedagogické
studium
školský management
rozšiřování aprobace
jiné (uvést jaké)

vzdělávací instituce
MŠMT
MŠMT

0
0
0
1

c. údaje o učitelích jazykového vzdělávání
celkem (fyzické osoby)
2

počet učitelů cizích jazyků
s odbornou kvalifikací

2

bez odborné kvalifikace

0

rodilý mluvčí

1

(dle zákona o ped. prac.)

z toho

(dle zákona o ped. prac.)

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a.

počty osob

fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

10

8,1

6

b.

další vzdělávání nepedagogických pracovníků

semináře
kurzy
jiné (uvést jaké)

počet

zaměření

2
0
0

administrativní

počet
účastníků
2

vzdělávací instituce
VŠ

IV.
Příjímací řízení/ zápis a následné přijetí
Přijímací řízení proběhla ve třech termínech 10. až 12.6.2019, 29.8.2019 a 10.10.2019 (pouze kombinované
studium).

a.

VOŠ
(za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je
v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa)

skupina oborů vzdělání,
kód, název

75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika
24

počet přihlášek celkem

2

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

12 (nastoupili: 8)

z toho ve 2. kole

5 (nastoupili 3)

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání

0
7

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: x
obor: x

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2019/2020

7

81

V.
Údaje o výsledcích podle vzdělávacích programů
1.

Počty tříd/studijních skupin a počty dětí, žáků, studentů
a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet
tříd / skupin

počet
dětí, žáků, studentů

3

31

VOŠ

b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet
tříd / skupin

počet
žáků , studentů

3

165

VOŠ

2.

Průměrný počet dětí, žáků, studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího
výkazu)
c. denní vzdělávání

škola

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů na učitele

10,3

1,5

průměrný počet
žáků / studentů
na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků / studentů na učitele

44,6

7

VOŠ

d. vzdělávání při zaměstnání

škola

VOŠ
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CELKEM

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

škola

Jihočeský

Děti, žáci, studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

kraj

3.

počet
žáků/studentů
celkem
z toho nově přijatí

Tyto údaje v zahajovacím výkazu za VOŠ nevykazujeme.

4.

Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

škola

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu
prospěl s vyznamenáním
počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl
neprospěl

ABSOLUTORIA
škola

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

7

28

z toho konali zkoušku opakovaně

0

0

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

4

5

prospěl s vyznamenáním

4

17

prospěl

2

11

neprospěl

1

0

počet žáků, kteří byli hodnoceni

5.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců
a příslušníků národnostních menšin.
3 cizinci (1x Keňa, 2x Slovensko), zkušenosti s jejich začleňováním byly všeobecně dobré.

6.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a
negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze
znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky.
Nerealizujeme
9

7.

Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými
formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů.
Nerealizujeme

8.

Ověřování výsledků vzdělávání
Např. Maturita na nečisto, SCIO … (Název testování, kdy proběhlo a jakou měla škola §
úspěšnost)
Nerealizujeme

9.

Školní vzdělávací programy
Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace.

10. Vzdělávací programy VOŠ
Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ.
Pracujeme podle revidované akreditace vzdělávacího programu „Předškolní a mimoškolní
pedagogika“ a připravujeme k akreditaci program „Sociální práce“.
11. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích
jazyků, apod.
Studenti si vybírají mezi povinnou výukou anglického a německého jazyka. Jako volitelný
předmět je jim nabízena výuka čínského jazyka.
12. Knihovna

Svatojánská knihovna 2018 - 2019
Knihovna slouží především k podpoře vzdělávání ve Svatojánské koleji. Knižní fond obsahuje
literaturu z oborů pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, teologie, katecheze, filosofie, etika,
ekologie, literatura pro děti a mládež, dějiny, biologie dítěte, anglický a německý jazyk. Dále
literaturu k rodinné, interkulturní, dramatické, výtvarné, hudební, pracovní a tělesné výchově.
Zastoupena je i beletrie. Část knihovny tvoří cizojazyčná literatura (odborná i beletrie), absolventské
práce studentů Svatojánské koleje (875 absolventských prací) a časopisy. K evidenci knižního fondu a
výpůjček je používán knihovnický systém programů Verbis. K vyhledávání knižních jednotek po
Internetu slouží systém Portaro. Ke konci školního roku bylo evidováno 11876 výtisků knih a
časopisů rozdělených podle výše zmíněných oborů. Fond se průběžně doplňuje podle nabídky nových
titulů na trhu. V letošním školním roce přibylo do knihovny 142 evidovaných výtisků knih, časopisů a
DVD. V letošním školním roce odebírala knihovna 5 titulů časopisů: Psychologie dnes,
Informatorium, Pedagogika, Sociální práce, Učitelské noviny
Knihovna je otevřena každý pracovní den od 12:30 do 13:00 a od 14:00 do 15:30. Pro účastníky
kombinované formy vzdělávání je ve dnech setkání knihovna otevřena i v pátek od 7:30 do 15:00 a od
18:00 do 19:00 a v sobotu od 8:00 do 15:30. Výpůjční doba je jeden měsíc s možností prodloužení o
další měsíc. Knihy v knihovně jsou volně přístupné všem účastníkům vzdělávání, kteří si je sami
mohou vybrat k zapůjčení.
Absolventské práce za rok 2004 až 2016 jsou archivovány také na CD. Absolventské práce za rok
2017 až 2019 jsou přístupné účastníkům vzdělávání v systému Moodle. V knihovně je k dispozici 1
počítač s tiskárnou a Internetem a 1 kopírka.
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VI.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Preventivní program školy a revence rizikového chování
Ve škole je studentům k dispozici školní psycholog. Služby školního psychologa mají zejména
preventivní charakter. Studenti I. ročníku na počátku školního absolvují seznamovací kurz –
bližší seznámení se spolužáky vede k lepším vztahům v kolektivu studentů a tím také působí
preventivně např. proti šikaně.
Výchovné a kariérní poradenství
Na škole působí školní psycholog i výchovný poradce, a rovněž metodik prevence sociálně
patologických jevů. Spolupráce s PPP je dobrá, na škole nebyly v uplynulém období řešeny
zásadní výchovné problémy. Na škole začalo fungovat i kariérní poradenství, poskytované
v rámci projektu EU „Šablony“ (viz níže).

VII.
Aktivity a prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Spolupráce právnické osoby s partnery
Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj.
Spolupráce funguje velice intenzivně na bázi projektu „Inovace VOV - pedagogicko-sociální
oblast“ v rámci projektu podpořeného z fondů EU (viz níže).

2.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů

Program ERASMUS+
Na základě již třetí grantové smlouvy na projekt pro vzdělávací mobilitu jednotlivců, který obdržela
Svatojánská kolej pod číslem 2018-1-CZ01-KA103-047102, a v souladu s podepsanými
institucionálními dohodami mezi St Mary’s University College v Belfastu (UK) a dále Katholische
Stiftungshochschule München (GE) na jedné straně a Svatojánskou kolejí – vyšší odbornou školou
pedagogickou na straně druhé o výměnných pobytech studentů a pedagogů v rámci programu
Erasmus+, došlo ve školním roce 2018/2019 k vycestování dalších tří studentek Svatojánské koleje,
Anety Novotné, Kristýny Gottfrídové a Marie Vítkové, na zahraniční stáž v rámci tohoto programu.
Pobyt Anety Novotné na St Mary’s University College trval od 24.9.2018 do 15.12.2018, Kristýny
Gottfrídové tamtéž od 5.1.2019 do 5.4.2019. Pobyt Marie Vítkové na Katholische Stiftungshochschule
München trval od 4.10.2018 do 25.1.2019, a znovu pak od 15.3.2019 do 21.6.2019. Z pedagogického
sboru Svatojánské koleje pak vycestovala na krátkou pedagogickou stáž v rámci programu Erasmus+
Jacqueline Frantová, a to ve dnech 8.5.2019 – 11.5.2019.
V roce 2019 požádala Svatojánská kolej úspěšně o další grant na projekt pro vzdělávací mobilitu
jednotlivců v rámci programu Erasmus+. Nová grantová smlouva pod číslem 2019-1-CZ01-KA103060141 je platná od 1.6.2019 a na jejím základě vycestoval do Belfastu již celkem sedmý student
Svatojánské koleje, Filip Frank. Jeho studijní pobyt by měl trvat od 22.9.2019 do 13.12.2019.
16.9.2019 pak došlo i k úspěšnému schválení naší druhé závěrečné zprávy z programu Eramus+, a to
z mobility registrované pod číslem 2017-1-CZ01-KA103-034480.
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3.

Projekty předložené a realizované financ. z cizích zdrojů

Běžící projekty:
Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu: Zlepšení postavení studenta na trhu práce
Číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006310
Doba realizace:
1.9.2017 – 31.8.2019
Schválená výše dotace: 358 286,00 Kč
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ, výzva č. 02 16
035. V rámci této výzvy byla podána úspěšná žádost o grant Zlepšení postavení studenta na trhu práce,
zahrnující zavedení CLIL do výuky na VOŠ, zavedení školního kariérového poradce a koordinátora pro
spolupráci školy a případného zaměstnavatele.

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy
Název projektu: Inovace VOV: pedagogicko-sociální oblast
Číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052
Doba realizace:
1.4.2018 – 31.3.2021
Finanční partneři: CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Jabok – Vyšší odborná škola
sociálně pedagogická a teologická
Obory: 75 – Pedagogika, učitelství a sociální práce, 74 – Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Schválená výše dotace: 38.216.339,62 Kč
Projekt zaměřený na inovaci vyššího odborného vzdělávání, a to zlepšením kvality a efektivity
vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám
absolventů, trhu práce a společnosti. Koncepční projekt je zaměřen na sociální a pedagogickou
odbornou oblast. Inovace zahrnuje:
 zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka,
 zvyšování kvality odborného vzdělávání,
 modernizace metod hodnocení studentů,
 inovací odborné praxe,
 rozvoje dalšího vzdělávání,
 analýzy role VOV a návrhu koncepce VOV ve školském systému ČR.

V programu RENOVABIS
Název projektu: Zvýšení informovanosti o specifikách studia na Svatojánské koleji
Číslo projektu:
504/2017
Doba realizace:
2017/2018
Schválená výše dotace: 45 000,00 Kč
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4.

Soutěže
Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a
mezinárodní úrovni)
V uplynulém období se škola nezúčastnila.

5.

Mimořádné a výjimečné úspěchy školy v rámci zaměření školy.
Škola docílila významných úspěchů při realizaci projektu Inovace VOV: pedagogicko-sociální
oblast (viz výše).

6.

Akce a aktivity žáků, pedagogů, školy propojené s církevním charakterem školy: (duchovní akce,
dobročinné akce, akce spojené se zřizovatelem, jiné)

Adventní setkání v refektáři a Adventní večer
Díky pokračování několikaleté tradice proběhla dne 11. 12. 2018 akce pro seniory z Rudné a okolí ve školním
refektáři. Šlo především o pěvecké vystoupení našich studentů s následným pohoštěním pro všechny přítomné.
Součástí programu byla i nabídka prohlídky zdejšího kostela s poutní jeskyní sv. Ivana. Hlavní organizátorkou je
vždy paní Havlůjová – někdejší zdejší politická vězenkyně, která v porevoluční době starostovala v obci Rudná u
Prahy. Ve večerních hodinách pak proběhla tradiční adventní besídka za účasti studentů, pedagogů a rodinných
příslušníků či známých. Závěrem celodenního programu byl raut připravený výhradně studentkami a studenty
koleje.

Ministrantské setkání pražské arcidiecéze
Pod vedením P. Benedikta Hudemy proběhlo v červnu setkání mladších ministrantů. Svatojánská kolej poskytla
nejenom zázemí školy a přilehlého parku, ale i občerstvení a nezbytné služby. Součástí setkání byla i mše ve
zdejším kostele, na kterou byla zvána i veřejnost.

Noc kostelů
Svatojánská kolej se již po několikáté zapojila do spoluorganizování Noci kostelů. V pátek dne 24. 5. ve
spolupráci s farností Beroun a Svatojánskou společností nabídla opět prohlídku jeskyně, kostela, věže a budovy
školy. Program byl ještě obohacen hudební produkcí v refektáři. Přednáškový program v kostele byl ještě
obohacen projekcí dokumentu České televize Krajinou domova. Jeden díl tohoto cyklu se zaměřuje na Český
Kras a mezi vrcholné záběry pořízené hlavně pomocí dronu, patří právě záběry na Svatý Jan pod Skalou. Tento
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dokument byl střídán projekcí dokumentu 3D modelu kláštera v Davli u Prahy, který vznikl zásluhou
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a především několikaleté práce pánů Laštovičky, Palatého a Štycha.
Návštěvnost byla obdobná jako v minulých letech. Skladba návštěvníků byla různorodá a lze konstatoval, že
příchozí byli především ze Středočeského a Plzeňského kraje.

Oslava výročí cesty Vojty Náprstka
V předvečer svatojánské pouti dne 22. 6. proběhlo v budově koleje setkání a zasedání nejvyššího vedení Klubu
českých turistů. Tato významná organizace zdůraznila význam nejstarší vyznačené turistické cesty na našem
území. Jedná se o cestou Vojty Náprstka vedoucí mezi Berounem a Karlštejnem přes Svatý Jan pod Skalou.
Cesta se téměř dotýká budovy Svatojánské koleje. Z důvodu lepší propagace byla na budově školy vyvěšena
největší turistická značka na světě, která měla na délku přes 5 metrů. Součástí programu byl i pochod po uvedené
stezce, koncert, přednáška a drobné soutěže pro děti i dospělé. Akce se zúčastnilo téměř 400 účastníků z řad
široké veřejnosti.

Spiritex
Ve dnech 10.–14.6.2019 proběhla v prostorách Svatojánské koleje konference Spiritex s duchovní tematikou a
mezinárodní účastí. Hlavním organizátorem byl Mgr. František Štěch, Th.D, který mimo jiné zorganizoval
několik přednášek na uvedené téma a celodenní výlet účastníků do Prahy či Karlštejna. Hlavním hostem a
přednášející v jedné osobě byla doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. Účastníci ze zahraničních univerzit z řad
studentů i pedagogů přicestovali především z Německa, Rakouska a Irska
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7.

Ekologická výchova a environmentální výchova

Rozvoj ekologické a environmentální výchovy je realizován v rámci akreditovaných předmětů
vzdělávacího programu „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ Svatojánské koleje.
8.

Multikulturní výchova

Rozvoj multikulturní výchovy je realizován v rámci akreditovaných předmětů vzdělávacího programu
„Předškolní a mimoškolní pedagogika“Svatojánské koleje.
9.

Výchova k udržitelnému rozvoji

Sucho
Pokračující sušší období přineslo i do budovy Svatojánské koleje citlivější zacházení s vodou. Především se
jednalo o informační texty či vysvětlování studentům i hostům okolností přiměřené spotřeby pitné vody, kterou
nadále čerpáme ze své studny. Hladina studniční vody byla pravidelně přeměřována a lze potvrdit, že tato
parková studna nebyla nedostatkem srážek nikterak dotčena. Vysychání studen v obci nebylo nakonec tak fatální
jako v uplynulém roce. Nadále se vedení školy zabývá myšlenkou jak lépe zužitkovat krasovou vodu vytékající
v kotelně školy případně jak a kde umísti nádrže na dešťovou vodu.

10. Mediální výchova
Rozvoj mediální výchovy je realizován v rámci akreditovaných předmětů vzdělávacího programu
„Předškolní a mimoškolní pedagogika“Svatojánské koleje a ve spolupráci s VOŠ publicistiky při
realizaci projektu Inovace VOV: pedagogicko-sociální oblast (viz výše).
11. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků.

Příměstské tábory
V červenci a srpnu 2019 se uskutečnil 4. ročník příměstských táborů pořádaných Svatojánskou kolejí. Pod
vedením pedagožky Dr. Noemi Bravené na něm pracovalo 16 studentek denního studia, které zde získávaly
odbornou praxi. Celkem 4 turnusy navštívilo téměř 100 dětí z blízkého okolí. Většina přijížděla z Loděnic a
Bubovic. Vzhledem k převažujícímu slunečnému počasí se opět podařilo uskutečnit téměř všechny táborové dny
venku a zázemí budovy školy bylo využíváno jen v nezbytných případech. Zcela se tak využil přírodní potenciál
okolí Svatojánské koleje.

12. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a
zaměření a počty žáků.
Škola nabízí tradičně volné kroužky podle zájmu studentů a počtu zájemců. V roce 2018/2019
probíhal například kurz individuálního zpěvu pod vedením Mgr. Kudmily Pexové.
13. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení).
typ vzdělávání

odborný kurz
pomaturitní specializační
kurz
rekvalifikace
jiné (uvést jaké)

zaměření

počet
účastníků

určeno pro
dospělé / žáky

akreditace MŠMT
ano / ne

pedagogické

11

dospělé

ano
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Dne 14.5.2010 s účinností od 1.7.2010 bylo do školského rejstříku zapsáno „Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků“ jehož činnost bude vykonávat právnická osoba Svatojánská kolej – vyšší odborná
škola pedagogická. Viz Rozhodnutí MŠMT č.j. 5 638/2010-21. Škola proto od té doby vykazuje příslušné
aktivity ve své hlavní činnosti. V současné chvíli má Svatojánská kolej akreditovány následující programy
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Seznam dosud akreditovaných programů MŠMT:
1) akreditace pod č.j.: MŠMT – 41820/2015-1-957
 Zlatá pravidla komunikace s dětmi "Aby slova nezraňovala!"
 Kroky k efektivní pedagogické komunikaci: Asertivita v prostředí mateřské školy
 Mentoring ve školství jako nástroj vedení lidí
 Nové pohledy na rodinu v kontextu rodinné resilience
 Prevence syndromu vyhoření v učitelské profesi
 Rizika manipulativní komunikace v podmínkách školy a rodiny
 Objevujeme své životní prostředí
 Zásady psychohygieny pedagogického pracovníka - příklady dobré praxe efektivního zvládání
zátěžových situací v profesi učitele
 Zvládání stresu pro učitelky/učitele mateřských škol
 Umění slavit svátky jako nástroj výchovně-vzdělávacího působení v současné mateřské škole
2) akreditace pod č.j.:MŠMT – 28156/2015-1-774
 ČÍNŠTINA – SVĚT PSANÝ ZNAKY: příspěvek k multikulturní výchově – realizace 4.11.2017,
9.12.2017, 6.1.2018, 17.2.2018, 17.3.2018, 14.4.2018, 12.5.2018 a 16.6.2018.
3) akreditace pod č.j.: MŠMT – 952/2015-1-166 a MŠMT – 238/2018-2-157
 Studium pro asistenty pedagoga – realizováno v říjnu až listopadu 2017 a v březnu až dubnu 2018 (ve
spolupráci s Novou školou o.p.s.).
4) akreditace pod č.j.: MŠMT – 1202/2017-2-202
 Metodika výuky anglického jazyka u dětí předškolního věku
 Práce s dětmi z neúplných rodin v kontextu MŠ
 Hlasová výchova
 Doprovod písní na Orffovy hudební nástroje
 Aktuální otázky cizojazyčné výuky v mateřské škole
5) akreditace pod č.j.: MŠMT – 7285/2017-2-473
 Jazyková propedeutika v mateřské škole
 Základy dramatické výchovy
 Dramatická výchova a biblický příběh
 Hlasová výchova a péče o vlastní hlas
6) akreditace pod č.j.: MŠMT – 22371/2017-2-994
 Slavení svátků jako součást života dítěte
 Přesah dítěte, vliv na formování jeho osobnosti a didaktické možnosti jeho rozvíjení
 Enkaustika pro pedagogické pracovníky – začátečníci (realizováno v roce 2017)
 Enkaustika pro pedagogické pracovníky – pokročilí
 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
7) akreditace pod č.j.: MŠMT – 15032/2018-2-616
 Patchwork a jeho další metody (realizováno v srpnu 2018)
 Základní ruční paličkování
Kromě výše uvedených programů akreditovaných ve Svatojánské koleji škola také každoročně realizuje kurzy
zájmového vzdělávání či hostí programy a kurzy vzdělávání ve spolupráci s dalšími institucemi. V akademickém
roce 2018/2019 šlo o tyto programy:
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Interpretační kurz Tao te ťingu (ve spolupráci s Konfuciovou akademií a katedrou asijských studií
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Centrem ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém
Janu pod Skalou). Kurz proběh pod odborným vedením PhDr. Rostislava Fellnera, CSc. Projekt začal již v roce
2008 a v akademickém roce 2018/2019 zahrnoval 8 dvoudenních setkání účastníků. Kurz je určen všem
zájemcům, kteří mají touhu se aktivně podílet na pokusu o alternativní interpretaci některých částí Tao te ťingu,
základního spisu taoismu, jedné z nejpozoruhodnějších kanonických knih staré Číny a současně jedné
z nejpřekládanějších knih na světě. Předchozí znalost čínštiny není nezbytnou podmínkou pro účast na tomto
kurzu. Semináře probíhají o víkendech v budově Svatojánské koleje - vyšší odborné školy pedagogické (případně
v přednáškovém sále Ekocentra Kavyl) ve Svatém Janu pod Skalou, okr. Beroun. Těžiště každého setkání
spočívá v seznámení se s příslušnou kapitolou Tao te ťingu v originále, s jejím „doslovným“ překladem, jejími
běžnými překlady do češtiny, slovenštiny a angličtiny, s alternativními možnostmi překladu plynoucí
z jazykového (znakového), kulturního či sémantického kontextu, a s proměnami textu v různých verzích
(Mawangdui, Guodian aj.). Ve sledovaném období proběhl kurz v těchto datech: 3.11.-4.11.2018, 8.12.9.12.2018, 5.1.-6.1.2019, 16.2.-17.2.2019, 16.3.-17.3.2019, 13.4.-14.4.2019, 25.5.-26.5.2019 a 22.6.-23.6.2019.

14. Další aktivity, prezentace

Fragmenta Ioannea Collecta 2019
V létě 2019 došlo k vydání dalšího sborníku nejlepších absolventských prací studentů Svatojánské koleje v rámci
svazku Fragmenta Ioannea Collecta 2019 (ISBN 978-80-907604-9-3). Sborník zahrnuje tři práce: práci Zuzany
Palkové „Environmentální pokusy pro děti předškolního věku“, práci Lucie Zimolové „Výchova a vzdělávání
prožitkem v lesní mateřské škole“ a práci Martiny Balejové „Didaktické pomůcky zaměřené na kognitivní rozvoj
u dětí v předškolním věku“. Sborník má celkem 159 tištěných stran.

15. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
V době školních prázdnin tu probíhají například letní příměstské tábory (jako součást praxe studentů
Svatojánské koleje), letní kurzy (školy) a další akce, ale také renovace či rekonstrukce těchto zařízení.

VIII.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
(Domovy mládeže)
Domovy mládeže (samostatné i při školách)
a.

Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu)
počet

24
14
9
1
0
1

Počet ložnic celkem
1 až 3 lůžkových
4 až 6 lůžkových
v tom
7 až 10 lůžkových
11 a více lůžkových
Společenské místnosti a klubovny

b.

Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu)

typ školy

počet
ubytovaných

základní (vč. speciálních)
gymnázium
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z toho ze škol
zřizovaných HMP

SOŠ
konzervatoř
SOU, OU a U
speciální a praktické SŠ
VOŠ
jiné (specifikujte)
celkem

80
80

c.

Žádosti o ubytování v domově mládeže
počet žádostí celkem …80..
z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno …0…
nejčastější důvody nevyhovění žádosti

d.

Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku
V průběhu školního roku ke změnám nedošlo.

e.

Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin

V době školních prázdnin probíhají rekonstrukce, malování, ale i letní kurzy (školy), pobyty
rodin z farností a další akce.

IX.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2018/2019
Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení.

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla ve škole žádná inspekce.
2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2018/2019
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení

Ve školním roce 2018/2019 neproběhly ve škole jiné inspekce či kontroky.

X.
Dárci a partneři
Škola přijala od dárců peněžní dary, které ji pomohly financovat provoz.
Od Arcibiskupství pražského dar (ze Svatováclavská sbírka) v hodnotě 19 140Kč a příspěvek
zřizovatele na rok 2019 v hodnotě 100 000Kč. Od Svatojanské společnosti dostala dar 5 000
Kč a od pana Ing. Turociho dar 2 000 Kč.
Všem dárcům děkujeme!

XI.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018
VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 (v tis. Kč):
Výnosy hlavní činnost:

12 641
18

Náklady hlavní činnost

12515

Z toho:

Z toho:

8156
141

Příspěvek z rozpočtu MŠMT

Přijaté příspěvky
Ttržby za vlastní výkony a za zboží

2042

Úroky
Zúčtování fondu

14
1949

Jiné ostatní výnosy

339

Hospodářský výsledek (hlavní činnost)

126

Výnosy doplňkové činnosti

1431

Spotřebované nákupy a nakupované služby:
3340
spotřeba materiálu, energie a ostatních
1344
neskladovaných dodávek
578
- opravy a udržování
- náklady na cestovné
39
- náklady na reprezentaci
32
- ostatní služby
1347
Osobní náklady:
7256
- Mzdové náklady
8538
- Zákonné sociální pojištění
1902
- Ostatní sociální pojištění
25
- Zákonné sociální náklady
154
Daně a poplatky
3
Ostatní náklady
235
- Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní
2
pokuty a penále
- Dary
1
- Manka a škody
1
- Jiné ostatní náklady
231
- Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití
399
rezerv a opravných položek
Dan z příjmů
2

Náklady doplňkové činnost

Z toho:
-

-

Z toho:
Spotrebované nákupy a nakupované služby:
657
Spotreba
materiálu,
energie
a
ostatních
400
neskladovaných dodávek
- Prodané zboží
76
- Opravy a udržování
70

1368

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy

51
49
2
12

Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku

-

ostatní služby
Osobní náklady

Mzdové náklady

Hospodářský výsledek (doplňková činnost)

1392

39

668
536

-

Zákonné sociální pojištění

132

-

Ostatní
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Daň z příjmu

48

Daň z příjmu

48

XII
Poskytování informací
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111

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.
a) Celkový počet písemných žádostí o informace: 0
b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
c) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:
0
Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu
školy.

XIII.
Další informace
Stavební činnost
Oprava střechy
Stavební činnost ve sledovaném období se zaměřila především na rekonstrukci poslední – jižní části střechy.
Oproti předchozím etapám byla zásadní odlišnost v tom, že se poměrně pracně odstraňovaly betonové části
někdejšího výtahu, výtahové šachty a „kontrolní věže“. Zároveň došlo ke snížení hlavního komínu, který byl
dříve dimenzován na spaliny z pevných paliv. Dodavatelem stavby byla opět firma TESMO a financování bylo
z Programu záchrany architektonického dědictví a podílu Arcibiskupství pražského.
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Renovace podlah
Opět proběhla renovace vybraných podlah, ale tentokrát šlo výhradně o jejich broušení a nové lakování.
S ohledem na blížící se rekonstrukci školní knihovny bylo třeba šetřit finanční prostředky právě na tento účel.
Výmalba prostor
Na základě priorit, potřeb a požadavků Krajské hygienické stanice byly vymalovány některé školní prostory –
především se jednalo o vstupní chodbu, některé ubytovací pokoje, sociální zařízení a kanceláře.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi
Ve škole nepůsobí odborová organizace.
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