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Úvodem 

Žádný den ani rok není v Dívčí škole všední, obyčejný.  

O uplynulém školním roce to ale platí obzvlášť. Posuďte sami – jako nejstarší církevní škola 

v polistopadové historii naší země jsme oslavili už třicátý rok našeho trvání, naší snahy 

o vzdělávání, sociální doprovázení a zaměstnávání dívek, jejichž výchozí rodinná nebo 

zdravotní pozice není úplně jednoduchá. Stali jsme se fakultní školou – tedy pokaždé, když jsem 

v pokušení mluvit o nedostatcích v přípravě budoucích učitelů, vzpomenu, že se na nich také 

malinko podílíme, a hned jsem méně kritický.  

Významně jsme pokročili ve zvelebení a vybavení odborné učebny pro výuku Pečovatelství 

novými moderními pomůckami – jako jedna z mála pečovatelských škol v České republice tak 

můžeme žákyně, budoucí pečovatelky, učit zacházet kupř. s elektrickým zvedákem těžkých 

nebo imobilních klientů apod. Soustavně jsme v tomto roce zahájili pilotní výuku finanční 

gramotnosti speciálně uzpůsobenou situacím žákyň naší školy – v roce následujícím by pak tato 

pilotáž měla vést k sepsání a vydání vlastních učebních textů Výuka finanční gramotnosti v Dívčí 

katolické střední škole. Učitelé tak budou moci používat i v dalším, tuším, že již patnáctém 

předmětu, vlastní, školou koncipované a vydané studijní texty a pracovní listy psané „na míru“ 

našim žákyním. Ty snad chodí do školy o to raději, že jsme zahájili spolupráci s potravinovou 

bankou, dívkám tak ve škole může více chutnat.  

Od městské části Prahy 1 školní chráněná dílna Inspirace obdržela nové prostory – během roku 

tak významně přibylo jejích klientek, především handicapovaných absolventek naší školy. Nově 

jsme otevřeli a učíme se provozovat i sociálně terapeutickou dílnu Anežka, prioritně 

zamýšlenou rovněž pro handicapované absolventky školy. Když jsme u chráněné dílny Inspirace 

– v roce 2019 dokázala prodat své výrobky za více než 300 000,- Kč. Když ale v letošním roce 

na jaře z důvodů pandemie vláda vyhlásila karanténu, klientky chráněné dílny ušily a zdarma 

darovaly více než tisíc ochranných roušek seniorům, lékárnám, kněžím a zdravotníkům… 

Několik zdravých absolventek školy letos nastoupilo po závěrečné zkoušce do školní 

Křižovnické pečovatelské služby, kde se jako kvalifikované pečovatelky podílejí na terénní 

sociální službě čtyřem desítkám klientů, především seniorů. Mezi podstatné aktivity také 

patřilo sestavení projektové žádosti v rámci evropské výzvy na podporu sociálně a zdravotně 

znevýhodněných žákyň obou oborů naší školy. Naše žádost byla úspěšná, velký síťový projekt 

začínáme realizovat od září nového školního roku.  Jak vidno – nového přinesl uplynulý školní 

rok spoustu, pokud ale dokážeme zachovat i to osvědčené „staré“, tedy vzájemnou snahu 

o dobré společenství mezi pedagogy i žákyněmi, nemusíme se dalších třiceti let bát….. 

 

Bohu a všem našim pomocníkům a blízkým díky! 

Mgr. Luboš Hošek 

ředitel školy 
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Základní údaje o naší škole 

Přesný název školy  

Dívčí katolická střední škola 

Ředitel a statutární zástupce ředitele 

Na pozici statutárních zástupců školy dochází 1. září 2020 ke změně takto: 

Do 31. srpna 2020: 

 
Ředitel školy:  

Mgr. Luboš Hošek 
hosek@divciskola.cz 
tel. 604 451 423 

 
Zástupce ředitele školy: 

Mgr. Josef Civín,  
civin@divciskola.cz 
tel. 723 723 140 

 

Od 1. září 2020: 

 
Ředitel školy:  

Mgr. Josef Civín,  
civin@divciskola.cz 
tel. 723 723 140 

 
Zástupce ředitele školy: 

Mgr. Adriana Kopecká,  
adria.kopecka@seznam.cz 
tel. 727 977 658 

 
Zástupce ředitele školy: 

Mgr. Lucie Velkoborská,  
velkoborska@divciskola.cz 
tel. 602 854 824 

Webové stránky školy 

www.divciskola.cz 

Facebook školy 

Dívčí katolická střední škola 
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Školy a školská zařízení, jejichž činnost škola vykonává 

Střední škola  - nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 52 

Dům dětí a mládeže - nejvyšší povolený počet žáků: neuvádí se 

Studijní obory školy 

Kód oboru Název oboru Cílová kapacita oboru 

75-41-J/01 Pečovatelské služby 39 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 13 

+ 

Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2018/2019 

Nejsou. 
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Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb 

Platnéřská 191/4, Staré Město, 110 00 Praha 1 

(Vlastníkem objektu je Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou) 

Materiálně technické vybavení naší školy 

Školní třídy jsou vybavené pěti interaktivními tabulemi. V počítačové učebně se vyučuje 

předmět Informační a komunikační technologie na celkem 11 počítačích. Škola je připojena 

k Internetu. 

Školská rada 

Školská rada byla ustanovena 15. 1. 2018. Školská rada má tři členy. 

Mgr. Josef Civín zástupce pedagogů 

Světlana Fuksová zástupce rodičů 

Mgr. Monika Vagenknechtová zástupce zřizovatele 
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Pracovníci naší školy (Údaje ze zahajovacích výkazů) 

Pedagogičtí pracovníci 

 

 Celkem 
Ředitel 

a zástupce 

Interní 

učitelé 

Externí 

učitelé 

Asistenti, 

psychologové 

Fyzické osoby 25 2 9 8 6 

   - v procentech 100% 8% 36% 32% 24% 

Přepočteno na plně zaměstnané 12,8 1,6 5,2 2,7 3,3 

   - v procentech 100% 13% 41% 21% 26% 

 

Struktura našich pracovníků - fyzické osoby: 

 

Struktura našich pracovníků - přepočteno na plně zaměstnané: 
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Kvalifikovanost našich učitelů (přepočteno na plné pracovní úvazky): 

 Počet Procent 

Kvalifikovaných: 6,9 87 

Nekvalifikovaných: 1,0 13 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Druh  

vzdělávání 
Zaměření Vzdělávací instituce 

Počet 

účastníků 

kurz Školský zákon se zaměřením 

na vyhlášku 27/2016 Sb. 

Aliance pro rozvoj a výuku lyžování, 

snowboardingu,  

carvingu a skatingu ČR 

1 

kurz Jak podpořit žáky  

s odlišným mateřským 

jazykem na SŠ 

META, Ječná 2127/17,  

120 00 Praha 2 

1 

studium VŠ Studium pedagogiky  1 

 

 

Jazykové vzdělávání a jeho podpora: 

Počet učitelů cizích jazyků: 1 

z toho s odbornou kvalifikací: 1 
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Nepedagogičtí pracovníci 

Počet fyzických osob celkem: 28 

Přepočteno na plně zaměstnané: 14,4 

 

 

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků: 

Druh  

vzdělávání 
Zaměření Vzdělávací instituce 

Počet 

účastníků 

kurz Sociální šetření (úvod do problematiky) Bfz o.p.s. 2 

kurz Příprava na inspekci v sociálních službách Gentura 2 

kurz Kurz první pomoci Lektor Bc. Jiří Ondruš 1 

kurz Nežádoucí události v sociální službě Seduca 2 

kurz Kvalita a smysl života seniorů v 

podmínkách sociálních služeb 

Seduca 2 

kurz Úvod do problematiky využití 

kompenzačních pomůcek 

Seduca 2 

kurz Spolupráce s rodinou v oblasti péče 

o seniora v domácnosti – výživa seniorů 

i peč. osob 

ČAPS 3 

kurz Základy efektivní komunikace v sociální 

službách 

Vzdělávání a kurzy pro 

soc. služby. 

1 

kurz První pomoc pro pracovníky v sociálních 

službách 

SORUDO 10 

kurz Psychosociální podpora umírajícím 

a pozůstalým v podmínkách sociálních 

služeb 

Seduca 2 

kurz Spolupráce s rodinou  v oblasti péče 

o seniora v domácnosti 

Čaps 1 

kurz Péče o pečující v sociálních službách Seduca 1 
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Údaje o studentkách a výsledcích vzdělávání 

Počty tříd a studentek 

Denní vzdělávání: 

Počet tříd:        4 

Počet studentek:  50 

 

Změny v počtech studentek v průběhu školního roku: 

Přerušily vzdělávání: 2 

Nastoupily po přerušení vzdělávání: 4 

Samy ukončily vzdělávání: 16 

Vyloučeny ze školy: 0 

Nepostoupily do vyššího ročníku: 3 

   - z toho nebylo povoleno opakování: 0 

Přestoupily z jiné školy: 7 

Přestoupily na jinou školu: 0 

 

 

Jak je vidět z čísel, ne všechny dívky z toho vycházejí 

vítězně. Ale některé se rády vracejí a vědí, že u nás najdou 

druhou šanci. A i když nedopadne vždycky všechno dobře, 

byly chvíli s námi a na to nezapomenou. 

 

Průměrný počet studentek na třídu a učitele 

Průměrný počet studentek na třídu: 12,5 

Průměrný počet studentek na učitele: 6,3 

 

Vida, holky mají co do počtu nad učiteli navrch. Ale stejně nás nepřeperou… 
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Studentky s trvalým bydlištěm v jiném kraji 

 Počet  
studentek 

Z toho nově 
přijatých 

Středočeský kraj 16 9 

Ústecký kraj 2 2 

Královéhradecký kraj 1 0 

Plzeňský kraj 1 0 

Olomoucký kraj 1 1 

CELKEM 21 12 

Údaje o výsledcích vzdělávání studentek 

Z celkového počtu studentek: 

Prospěly s vyznamenáním 10 

Neprospěly 0 

Opakovaly ročník 3 

Počet studentek s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 41 

Průměrný počet zameškaných hodin na studentku 62 

   - z toho neomluvených 3,5 

Výsledky závěrečných zkoušek a absolutorií 

Počet studentek, které konaly zkoušku 18 

   - z toho konaly zkoušku opakovaně 0 

Počet studentek nepřipuštěných ke zkoušce v řádném termínu 2 

Počet hodnocení „Prospěla s vyznamenáním“ 10 

Počet hodnocení „Prospěla“ 8 

Počet hodnocení „Neprospěla“ 0 

 

Koho ke zkouškám připustíme, toho už většinou nepustíme. Zkoušky nedáváme zadarmo. 

Studentky samy chtějí dokázat, že na to mají. A taky to dokážou. Holky, gratulujeme. 
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Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2020/2021 

Počet přihlášek celkem 25 

Počet kol přijímacího řízení celkem 1 

Počet přijatých 25 

 
Počet volných míst po přijímacím řízení: 

 

Obor Pečovatelské služby 75-41-J/01 0 

Obor Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 2 

 

Přicházejí jako jednotlivci, odejdou možná jako kamarádky na celý život. Holky, vítejte u nás.  

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Konžská republika 1 

Slovensko 1 

 

V Dívčí katolické střední škole působil ve školním roce 2019/2020 asistent pro žákyně 

pocházející z cizojazyčného prostředí. Cizojazyčného asistenta využívala především žákyně z 

Konžské republiky. Asistent měl za úkol žákyni pomáhat s pochopením probírané látky. 

Asistoval i při testech. 

Konžsky toho moc nenamluvíme. Ale stejně si rozumíme. 
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Speciální výchova a vzdělávání, integrace studentek 

Integrace zdravotně a mentálně postižených žákyň a začleňování žákyň ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí patří mezi specifika školy.  

Ve školním roce 2019/2020 bylo v oboru Pečovatelské služby integrováno 7 žákyň s mentálním 

nebo tělesným postižením případně s kombinací poruch. Obor Praktická škola dvouletá je 

zaměřen na přípravu žákyň s nízkými studijními předpoklady na praktický život. 

Integračnímu procesu zdravotně handicapovaných žákyň napomáhá pracovní angažmá 3,3 

úvazků asistentů pedagoga pro žáky s podpůrnými opatřeními nebo pro žáky se zdravotním 

postižením, případně sociálním znevýhodně-ním. Jejich koordinace stejně jako koordinace 

dalších speciálně pedagogických procesů náleží do kompetence školního speciálního 

pedagoga.  

Integračnímu a socializačnímu efektu napomáhá rovněž práce školního psychologa a školního 

sociálního pracovníka. 

Žákyním, jejichž zdravotní, sociální či jiný handicap neumožňuje bydlet v internátním zařízení 

běžného typu, škola nabízí vlastní ubytování přímo v areálu školy – Zátiší sv. Anežky České. 

V neposlední řadě je tu ještě jeden velmi silný integrační a socializační činitel – studentky samy. 

Holky si navzájem pomáhají ve škole i mimo školu. Vědí, že patří k sobě. Třeba ještě nikdy 

netlačily invalidní vozík a tady je to najednou samozřejmé, protože jedna z nich ho má a je to 

běžná součást života. A nejde jen o vozík. Desítky situací denně ukazují, že být dobrou partou 

je možné. 

Na téhle škole určitě. 

Školní vzdělávací programy 

Dívčí katolická střední škola vzdělává v oboru Pečovatelské služby dle školního vzdělávacího 

programu Učíme pomáhat a v oboru Praktická škola dvouletá dle programu Škola pro život. 

Školní vzdělávací programy jsou nastaveny tak, aby umožňovaly zvýšit šance absolventek na 

trhu práce. A to především ve zdravotnictví a sociálních službách. Pro tyto účely škola provádí 

akreditované kvalifikační kurzy se zaměřením Sanitář a Základy znakového jazyka. 

Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Žákyně se učí anglický jazyk dvě hodiny týdně. Po nastoupení do studia jsou rozřazeny do 

skupin dle úrovně svých znalostí. Cílem je, aby žákyně zažily při studiu jazyka úspěch, získaly k 

jazyku kladný vztah a rozvinuly své dosavadní znalosti v oblasti čtení, psaní, komunikace a 

poslechu. 
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Prezentace školy na veřejnosti 

Naše dívky v televizi 

Nedomazlenky – tak se jmenuje reportáž 

vysílaná Českou televizí v rámci pořadu 

Reportéři ČT, který měl premiéru 18. 

listopadu 2019.  

Film je dostupný v archívu České televize. 

Silné příběhy bez příkras. Rub i líc života 

v patnácti minutách. Škola života a život 

ve škole. Patnáct minut, na které se 

nezapomíná. Stojí za vidění. 

 

Z ohlasů na stránkách Facebooku: 

 

Holky, jsme na vás pyšní… 

  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/219452801240035/obsah/733643-nedomazlenky?fbclid=IwAR1N61BTp9eRrTWs5qXGwfU9GQV3g58hNY3NB-kaC9Qeh9k7GHcQ7xYlRWg
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/219452801240035/obsah/733643-nedomazlenky?fbclid=IwAR1N61BTp9eRrTWs5qXGwfU9GQV3g58hNY3NB-kaC9Qeh9k7GHcQ7xYlRWg
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Naše škola v novinách 

V deníku Právo vyšel prvního prosince článek Barbory 

Cihelkové s názvem Církevní škola, jak ji neznáme.  

Článek je dostupný v archivu deníku Novinky.cz. 

Výchovné a kariérní poradenství 

Výchovné cíle, jejichž prioritou je integrace žákyň se 

zdravotním a sociálním handicapem, tvoří profilaci naší 

školy. Ke studiu se hlásí i žákyně, které prošly léčbou 

drogové závislosti. Nefunkční rodinné prostředí je často 

příčinou neschopnosti zodpovědněji nakládat s vlastním 

životem (např. plnit studijní povinnosti). Žákyním byl ve 

školním roce 2019/2020 k dispozici speciální pedagog, 

sociální pracovník, metodik prevence a třídní učitelé, kteří často plní roli „osoby blízké“. Ve 

škole jsou pravidelně realizovány sociální preventivní programy, intenzivní je spolupráce 

s Křesťanskou pedagogicko psychologickou poradnou.  

Dívkám s nízkou perspektivou uplatnění na trhu práce jsou nabízeny příležitosti navštěvovat 

(zaučovat se) potenciální pracoviště již během posledního roku školní docházky. Tuto nabídku 

výběru budoucího zaměstnání pomáhá realizovat agentura Rytmus, s níž škola úzce 

spolupracuje.  

Ve školním roce 2019/2020 vybrané žákyně realizovaly povinnou odbornou pečovatelskou 

praxi rovněž ve školní pečovatelské agentuře -  Křižovnické pečovatelské službě, což je název 

registrace školy jakožto poskytovatele sociálních služeb. Křižovnická pečovatelská služba má 

v roce 2020 ve své péči přibližně 40 klientů, převážně seniorů.  

Díky spolupráci s občanským sdružením Pomoc bylo prostřednictvím školy zaměstnáno deset 

handicapovaných absolventek školy, především v rámci provozu školní chráněné dílny 

Inspirace. V roce 2020 začala fungovat také Sociálně terapeutická dílna Anežka, která pomáhá 

první absolventce školy získat potřebné pracovní návyky. V dalším školním roce plánujeme 

přijmout do Anežky další absolventku školy. 

https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/cirkevni-skola-jak-ji-nezname-40302008?seq-no=2&dop-ab-variant=100&source=clanky-home
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Prevence rizikového chování 

Vzhledem k malému počtu žákyň ve škole lze snadněji předcházet sociálně patologickým 

jevům. Dívky se brzy lépe poznají, k čemuž slouží také povinná účast na školním soustředění 

pořádaném v září (adaptační kurz).  

Škola zajišťuje primární prevenci, jedná se o čtyři jednodenní programy ve dvouletých cyklech. 

Pravidelná je na tomto poli spolupráce s Křesťanskou pedagogicko psychologickou poradnou v 

Praze 8, Karlíně.  

Prospěšný bývá neformální kontakt se školním psychologem a sociálním pracovníkem.  

Zkušenost s pomocí potřebným lidem zakoušejí žákyně na pečovatelských praxích. Také 

koexistence, přátelství s handicapovanými žákyněmi mívá terapeutické účinky.  

Pro žákyně bez funkčního rodinného zázemí nejvíce ohrožené sociálně patologickými riziky 

škola provozuje krizové bydlení Zátiší sv. Anežky České. 

Ekologická výchova a environmentální výchova 

Žákyně jsou vedeny k úctě k životu ve všech jeho stádiích. 

Multikulturní výchova 

Prolínání náboženství a kultur bývá tématem křesťanské výchovy a občanské výchovy. 

Proběhly přednášky v rámci uvedených šablon OPPPR. 

Výchova k udržitelnému rozvoji 

V rámci školního vzdělávacího programu jsou integrovány prvky výchovy k udržitelnému 

rozvoji. 

Poznávací a vzdělávací soustředění 

Škola pořádá týdenní poznávací a vzdělávací soustředění jednou do roka. V říjnu 2019 bylo 

místem pobytu prvního ročníku Horní hrad v Krušných horách a místem pobytu druhého 

ročníku Hrádek u Vlašimi. 
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Mimoškolní aktivity (nesouvisející s výukou) 

Ve šk. roce 2019/2020 v Domově dětí a mládeže Dívčí katolické střední školy probíhaly tyto 

kroužky:  

• hudební kroužek  

• kroužek znakového jazyka 

• kroužek stolního tenisu 

• kroužek německého jazyka 

• kroužek šití 

• školní klub  

• zdravotní TV 

• fotografický kroužek 

• divadelní kroužek 

 

Další aktivity a prezentace 

K 13. 11. 2012 byla Magistrátem hlavního města Prahy registrována naše škola jako 

poskytovatel sociálních služeb pod názvem Křižovnická pečovatelská služba (KPS). Díky 

duchovní i hmotné spolupráci s Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, založeným 

sv. Anežkou Českou, škola dnes poskytuje domácí terénní pečovatelské služby cca 40 klientům 

v jejich domácnostech na území Prahy. V rámci této služby si mohou některé ze studentek 

vykonat odbornou pečovatelskou praxi. Absolventky školy pak v KPS poptávají profesní 

uplatnění – ty disponovanější se budou moci motivačně podílet na odborné formaci dalších 

žákyň. 

Ve školním roce 2019/2020 mohly studentky plně a zdarma využívat učebnice čtrnácti 

předmětů, které při realizaci úspěšně zakončeného evropského projektu „Učíme pomáhat“ 

sestavili učitelé školy – knihy byly vydány tiskem a žákyně je mají v bezplatné zápůjčce. 

Ve školním roce 2019/2020 docházelo několik absolventek školy do volnočasového klubu 

Inspirace.  
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Údaje o inspekční činnosti a výsledcích kontrol 

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla inspekční činnost. 

Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Finanční kontrola Operační program Praha – pól růstu ČR 
Magistrát hl. m. Prahy, Oddělení finančního řízení a kontrol 
Vedoucí: Jana Hrnčířová Konstantinová 
Člen: Radovan Hladík 
Termín kontroly: 20. 11. 2019 
Výsledné hodnocení: bez zjištění, žádná opatření ani doporučení k nápravě 

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 
Kontrolu provedl: Bc. Jitka Kubínová 
Termín kontroly: 20. 2. 2020 
Výsledné hodnocení: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči 
VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

Kontrola průběžného vyúčtování veřejné sbírky za období  
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019. 
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor daní, poplatků a cen 
Kontrolu provedl: Ing. Petr Nouzovský 
Termín kontroly: 17. 6. 2020 
Výsledné hodnocení: Provedenou kontrolou předložené dokumentace 
průběžného vyúčtování sbírky nebyly shledány žádné nedostatky. 
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Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní 

rok 2019 

 

Náklady 13 195 000 Kč 

Výnosy 12 819 000 Kč 

Výsledek hospodaření -376 000 Kč 

 

Všem našim podporovatelům a dárcům upřímně děkujeme. 

 

Problematika související s COVID-19 

Dívčí katolická střední škola byla ve školním roce uzavřena pro prezenční studium  

od 11. 3. 2020.  

Od 11. 5. 2020 byla umožněna prezenční výuka pro závěrečné ročníky.  

Od 8. 6. 2020 byla umožněna dobrovolná prezenční výuka prvním ročníkům.  

Distanční výuka probíhala prostřednictvím zadávání úkolů.  

 

Prezenční výuka byla zjednodušená 

a probíhala v blocích. Dbalo se na to, 

aby se třídy o přestávkách vzájemně 

nepotkávaly. Učivo pro závěrečné 

ročníky bylo zjednodušeno 

a zaměřeno na předměty, ze kterých 

se konaly závěrečné zkoušky. 

 

Během jarní karantény vyrobila 

děvčata ze školní chráněné dílny 

přes tisíc roušek, které byly zdarma 

rozdány seniorům, zdravotníkům, 

také pečovatelkám a klientům KPS. 

KPS i chráněná dílna v té době 

využívaly zdarma zapůjčený vůz 

BMW od zastoupení této firmy 

v České republice.  
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Poděkování 

Dvacet let je docela dlouhá doba. Na to, aby jeden zešedivěl, to docela stačí. A na to, aby se 

z nemluvněte stal dospělý a zodpovědný člověk, taky. 

Děkujeme našemu emeritnímu řediteli Mgr. Luboši Hoškovi za dobrých dvacet let, které ve 

funkci ředitele této škole věnoval. V tomto roce na konci léta ve své funkci na vlastní žádost 

skončil. Nadále pracuje pro školu i pro chráněnou dílnu a funguje tak, jako dosud – na plný plyn 

a nikdy jinak. 

Byl naším ředitelem od roku 2000. Ředitelem, který pro školu žije, dýchá a nelituje času ani sil. 

 

 

 

Říďo, děkujeme. 
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Závěrem 

Představte si řeku.  

Říčku průzračnou, dětskou a hravou, ale i kalnou a silnou. Řeku majestátní a hlubokou, utkanou 
z drobných stružek vysoko ležících sněžných polí, z čistých bystřin i potoků tvořených 
nesčetnými podzemními prameny. Řeku, kterou po celé její délce posilují také náhlé a vydatné 
deště. Řeku netušené síly.  

Řeky mají jméno. Téhle říkejme třeba „Řeka života“. 

Voda se valí a hřmí pod skalními průrvami a útesy. Vlny prudce narážejí do kamení kdesi pod 
námi a následně se s řevem řítí do propasti. Protější břeh se ztrácí v mlze vodní tříště. Zelená 
bujná vegetace všude kolem dokresluje obraz divoké síly a nespoutanosti. A vy víte, že někde 
daleko za druhým břehem je cíl vaší cesty, do kterého za každou cenu musíte dojít. Před časem 
jste se totiž stali účastníky zvláštního závodu, v jehož cíli někde v dálce čeká jásající dav, aby 

potleskem oslavil vítěze. 

I závody mají svoje jméno. A tenhle závod se jmenuje „Hledáme vítěze“. 

Přes řeku vede lávka. Široká nic moc a pohodlná už vůbec ne. Bez pomoci přejdou jen odvážní, 
jen ti nejlepší. Nesmíte mít závrať. A nesmíte se bát.  

Lávky nemívají jméno. Lávky prostě jsou. Jen málokdy se tvůrce na lávku podepíše. 

Můžete přejít. Jste silní a zdraví, nic vám nebrání.  Můžete ty slabší nebo ustrašené nechat na 
původním břehu a pokračovat dál sami. Zkuste to! První krok, druhý krok…  půjde to!!!   

Poslední skok a jste na druhém břehu. Cíl je ještě daleko, tak neztrácejte čas a udržte si náskok, 
vítězství bude vaše. Čeká vás ještě dlouhá cesta, ale tuhle překážku jste zvládli a vše ostatní už 
bude hračka. Vítězství je na dosah. Není to první vítězství, závodů jste už zažili víc. A leckdy jste 

vyhráli a byla to nádhera. Vítězství je vždycky tak opojné… 

Ještě sto kroků… Ještě tisíc kroků…  Ještě několik hodin… Několik dní… 

Za chvíli možná zjistíte, že cíl je dál, než se zdálo. A že už vás zas tak moc nebaví, že jste sami.  

Kde jsou ti ostatní? Copak nikdo další nepřešel?  

Začínají vám chybět? Ti cizí? Ti druzí? Soupeři? Ti, kteří by vám mohli vzít vaše vítězství? 

Kdysi a kdesi jste je opustili. Bylo to dobře? Byla to nutnost? Nebo chyba? Kdo ví… 

 

Každému z nás možná někdy v životě utekla příležitost. Třeba jsme měli šanci dotáhnout to 
někam dál. Mohli jsme jít rychleji. A mohli jsme být v něčem první. Nejlepší, jediní, bez 
konkurence.  

Kde jsme dnes jenom mohli být… Nebo by to celé dopadlo jinak? Smůla? Štěstí? Kdo ví… 

 

Naše škola je tu třicet let. V životě člověka třicítka představuje už docela solidní věk dospělosti.  

Takže naše škola už asi je docela dospělá. Nebo jí jenom tolik fandíme? Nebo jí prostě věříme? 
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Ano. Věříme jí. Patří k nám a my patříme k ní. Je to naše škola. Prostě NAŠE. 

Věříme, že základy téhle školy patří k nejpevnějším, byť nemá pamětní desku s nápisem 
„Vítězství“. 

Věříme, že její zdi jsou tak pevné a bezpečné, že se o ně roztříští každá bouře.  

Naši lidé – učitelé, externisté, asistenti, další pracovníci – nejsou dokonalí. Dokonalost je ideál, 
o který usilujeme, i když ho stejně nedosáhneme. Je to závod, který nejde vyhrát. Dokonalost 

nemá jméno. 

Ale naši lidé jména mají. A umějí stavět lávky přes rozbouřenou Řeku života. Naši lidé se často 

nedočkají potlesku v cíli, protože do cíle nedobíhají první. 

Vzpomínáte ještě na tu lávku, která neměla jméno? Zkuste tu lávku pojmenovat sami. Pokud jí 
dáte jméno kohokoliv z „našich lidí“, neuděláte chybu. 

Proto tady jsou. Naše škola a naši lidé. Pro všechny, kdo v našich zdech najdou v budoucích 
letech na chvíli i svůj druhý domov. Jsou tu proto, aby pomohli holkám přejít jejich „Řeku 
života“.  

 

Jsme škola a jsme taky domov. Jsme tady, protože jsme uvěřili, že právě tady máme být. 

A v této výroční zprávě – právě teď a právě zde – jménem vedení školy děkujeme.  

 

Děkujeme všem, kteří v životě nevyhrávají. 

Děkujeme všem, kteří nemají čas vyhrávat. 

Protože pomáhají ostatním neprohrát. 

 

A o tohle v naší škole šlo i v tom uplynulém školním roce 2019-2020. 

A o to přece jde… 

 

  

V Praze dne: 

 

Mgr. Josef Civín 

ředitel školy 

 

 

Schváleno školskou radou dne: 


