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Úvodem 

Milí přátelé,  

zpráva o uplynulém školním roce 2020/2021 sestává, tak jako každý rok, především na údajích 

vyžadovaných předepsaným, obligátním formulářem. Kolonky o počtech, průměrech atd… ale 

částečně zakrývají možná nejdůležitější otázku, která  při ohlédnutí za uplynulým školním rokem 

vyvstává:  

„Jak společenství a službu naší školy ovlivnila světová pandemie nemoci Covid-19?  

Jak v době lockdownů a distanční výuky působila jediná Dívčí katolická střední škola v ČR?“  

Jako vzdělávací instituce se naše škola osvědčila určitě dobře – spektrum různých forem distanční 

výuky v kombinaci s povolenými osobními konzultacemi, případně dokonce i s domácím doučováním, 

u nás bylo bohatší než v leckteré maturitní škole. Osobní konzultace žákyň bydlících ve větší 

vzdálenosti od Prahy se realizovaly i díky kapacitě školního krizového bydlení přímo v areálu školy. 

Třídní vyučující kromě PC techniky pružně využívaly i mobilních technologií při komunikaci třídnických 

témat se žákyněmi a jejich rodiči… Nicméně – stejně tak, jak jsme si coby vyučující a velká část žákyň 

v netypických distančních podmínkách vedli, byť to může znít trochu neskromně, zdatně, tak na 

druhé straně naše snažení ve velké míře cosi podstatného postrádalo – osobní společenství, blízkost, 

přímý kontakt. Už začátek školního roku byl předznamenán zrušením soustředění, tedy tradičního 

adaptačního pobytu žákyň s vyučujícími. Zvláště u dívek prvních ročníků jsme pak postrádali 

zkušenost ze vzájemné interakce, zakopávání o sebe a vzájemné nalézání, pochopení, poznávání…      

I kontaktů s klienty během pečovatelských praxí bylo během většiny školního roku méně, nebo byly 

nerovnoměrně rozložené… O poznání méně jsme zkrátka zakoušeli školní společenství – to blízké, 

nedistanční. A právě to je pro naši školu jinak typické, podstatné, důležité nepostradatelné… Naše 

škola je ale školou dvouletou – to dává naději, že ve školním roce následujícím vzájemné osobní 

sdílení „doženeme“, budeme si party ve škole více vážit, intenzivněji školního společenství využívat.  

Začneme hned od září 2021 – uspořádáme hned tři adaptační kurzy najednou….! Už teď se na sebe, 

na druhé, na setkávání v blízkém školním společenství těšíme!  

 

 

Bohu a všem našim pomocníkům a blízkým díky! 

Mgr. Josef Civín 

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: 

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 

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 
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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 2019/2020 

Nejsou. 

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. 
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Školská rada 

Školská rada byla ustanovena 2. 11. 2020. Školská rada má tři členy. 

Mgr. Lucie Velkoborská zástupce pedagogů 

Michaela Růžková zástupce rodičů 

MUDr. Martin Moravec zástupce zřizovatele 
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Pracovníci naší školy (Údaje ze zahajovacích výkazů) 

Pedagogičtí pracovníci 

 Celkem 
Ředitel 

a zástupce 

Interní 

učitelé 

Externí 

učitelé 

Asistenti, 

psycholog, 

speciální 

pedagog 

Fyzické osoby 15 3 6 3 3 

   - v procentech 100% 20% 40% 20% 20% 

Přepočteno na plně zaměstnané 10,1 1,8 5,9 0,8 1,6 

   - v procentech 100% 18% 58% 8% 16% 

 

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: 5,0 87 

Nekvalifikovaných: 1,7 13 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Druh  

vzdělávání 
Zaměření Vzdělávací instituce 

Počet 

účastníků 

kurz Výchovné poradenství  UK  1 

studium VŠ Studium pedagogiky Pedagogická fakulta Olomouc 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: 33 

Přepočteno na plně zaměstnané: 18,05 

 

 

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků: 

Druh  

vzdělávání 
Zaměření Vzdělávací instituce 

Počet 

účastníků 

kurz Spolupráce s rodinou v oblasti péče o 

seniora v domácnosti - moderní trendy v 

pečování, péče o tělo, inkontinence 

ČAPS 1 

kurz Spolupráce s rodinou v oblasti péče o 

seniora v domácnosti - lokomoce, úprava 

domácnosti, kompenzační pomůcky 

Marie Dolejší Dis. 10 

kurz Supervize Mgr. Veronika 

Valentová 

12 

kurz Jak si nastavit hranice Mgr. Veronika 

Valentová 

12 

kurz Krátké intervence při práce 

s nemotivovanými klienty sociálních služeb 

Zřetel, s.r.o. 1 

kurz Úvod do efektivní podpory a péče o osoby 

s demencí 

Mezioborové 

vzdělávání - Markéta 

Vaculová 

1 

kurz Paliativní péče II., jak komunikovat JAHODOVKA - VOŠ 

sociálně právní 

1 

kurz Aplikace standardů v praxi sociálních 

služeb 

Diakonická akademie 1 

kurz Úvod do problematiky týrání a zneužívání 

v sociálních službách 

ZŘETEL, s.r.o. 1 
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Údaje o studentkách a výsledcích vzdělávání 

Počty tříd a studentek 

Denní vzdělávání: 

Počet tříd:        4 

Počet studentek:  52 

 

Změny v počtech studentek v průběhu školního roku: 

Přerušily vzdělávání: 0 

Nastoupily po přerušení vzdělávání: 1 

Samy ukončily vzdělávání: 11 

Vyloučeny ze školy: 4 

Nepostoupily do vyššího ročníku: 7 

   - z toho nebylo povoleno opakování: 0 

Přestoupily z jiné školy: 4 

Přestoupily na jinou školu: 3 

 

 

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: 13 

Průměrný počet studentek na učitele: 5 

 

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 8 6 

Ústecký kraj 2 1 

Královéhradecký kraj 1 1 

Plzeňský kraj 3 3 

Olomoucký kraj 1 0 

Karlovarský kraj 1 1 

Liberecký kraj 1 1 

CELKEM 17 13 

Údaje o výsledcích vzdělávání studentek 

Z celkového počtu studentek: 

Prospěly s vyznamenáním 14 

Neprospěly 9 

Opakovaly ročník 3 

Počet studentek s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 25 

Průměrný počet zameškaných hodin na studentku 59,8 

   - z toho neomluvených 6 

Výsledky závěrečných zkoušek a absolutorií 

Počet studentek, které konaly zkoušku 11 

   - z toho konaly zkoušku opakovaně 0 

Počet studentek nepřipuštěných ke zkoušce v řádném termínu 1 

Počet hodnocení „Prospěla s vyznamenáním“ 4 

Počet hodnocení „Prospěla“ 7 

Počet hodnocení „Neprospěla“ 0 
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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. 

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2021/2022 

Počet přihlášek celkem 32 

Počet kol přijímacího řízení celkem 1 

Počet přijatých 24 

 
Počet volných míst po přijímacím řízení: 

 

Obor Pečovatelské služby 75-41-J/01 1 

Obor Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 0 

 

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

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Ukrajina 1 

Ekvádor 1 

Holandsko 1 

 

V Dívčí katolické střední škole působil ve školním roce 2020/2021 asistent pro žákyně 

pocházející z cizojazyčného prostředí. Za cizojazyčné prostředí se považuje i situace, kdy 

jiným jazykem hovoří pouze jeden z rodičů. 
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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 2020/2021 bylo v oboru Pečovatelské služby integrováno 10 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 

1 úvazku asistenta pedagoga pro žáky s podpůrnými opatřeními nebo pro žáky se zdravotním 

postižením, případně sociálním znevýhodněním. Jejich koordinace stejně jako koordinace 

dalších speciálně pedagogických procesů náleží do kompetence školního speciálního 

pedagoga. Ve škole byl ve školním roce 2020/2021 zaměstnán také asistent pedagoga pro 

žákyně, kterým podpůrné opatření nebylo přiznáno, ale kterým jeho přítomnost pomáhá 

zvládat obtíže ve vzdělávání.   

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.  

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 

Virtuální učebna 

Na webu www.divciskola.cz je umístěna virtuální prohlídka školy. Rodiče a uchazečky si 

mohou školu prohlédnout z pohodlí domova. 

Ke dni církevního školství vzniklo video, které představuje školu v několika minutách: 

 https://www.youtube.com/watch?v=O9TuEQup-Ps 

  

Holky, jsme na vás pyšní… 

  

http://www.divciskola.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=O9TuEQup-Ps
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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 2020/2021 k dispozici 

speciální pedagog, sociální pracovník, metodik prevence a třídní učitelé, kteří často plní roli 

„osoby blízké“. Školní psycholog byl k dispozici žákyním po celý školní rok. Zvlášť intenzivně 

se zapojil po skončení distanční výuky. 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 škole probíhá také projekt Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se SVP. Tento projekt 

pomáhá vybraným žákyním najít si po skončení školy zaměstnání.  

Ve školním roce 2020/2021 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 2021 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.  

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).  
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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.  

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 2020 mělo 

proběhnout soustředění na Horním Hradě v Krušných horách. Vzhledem k zhoršující se 

epidemiologické situace bylo soustředění žákyň zrušeno. O to více jsme si užili společných 

chvil v následujícím školním roce.  
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Mimoškolní aktivity (nesouvisející s výukou) 

Ve šk. roce 2020/2021 v Domově dětí a mládeže Dívčí katolické střední školy byly žákyním 

nabídnuty tyto kroužky:  

 školní sbor 

 kroužek znakového jazyka 

 kroužek stolního tenisu 

 kroužek německého jazyka 

 kroužek šití 

 školní klub  

 zdravotní TV 

 Klub Mladého Diváka 

 

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 2020/2021 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 2020/2021 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 2020/2021 neproběhla inspekční činnost. 

Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Kontrola 8. průběžného vyúčtování veřejné sbírky 
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor daní, poplatků a cen, Oddělení odvolacích 
agend 
Vedoucí: Ingr. Petr Nouzovský, referent odvolacích agend kontrolního 
orgánu 
Termín kontroly: 26. 4. 2021 
Výsledné hodnocení: nebyly shledány žádné nedostatky, vyúčtování je 
schváleno 

Následná veřejnosprávní finanční kontrola – projektu Křižovnická 
pečovatelská služba 
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor kontrolních činností, Oddělení finanční 
kontroly příspěvkových organizací a mimořádných kontrol 
Vedoucí: Ing. Magdalena Škvarová 
Člen: Mgr. Karolína Kalašová, DiS. 
Termín kontroly: 16. 7. 2021 
Výsledné hodnocení: bez zjištění, žádná opatření ani doporučení k nápravě 
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Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní 

rok 2020 

 

Náklady 14 134 781 Kč 

Výnosy 14 520 825 Kč 

Výsledek hospodaření 377 043 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 14. 10. 2020.  

Od 18. 11. 2020 byla umožněna prezenční výuka pro praktickou školu dvouletou.  

Od 25. 11. 2020 byla umožněna prezenční výuka závěrečných ročníků.  

Od 4. 1. 2021 bylo opět zavedeno distanční vzdělávání. 

Od 24. 5. 2021 se mohli k výuce vrátit opět všichni žáci. 

Distanční výuka probíhala on-line výukou. Ve druhém pololetí mohli žáci docházet do školy na 

konzultace s učiteli. K vybraným žákyním docházeli do rodiny asistenti pedagoga a pomáhali 

jim zorientovat se v učivu.  Při dalším uvolnění docházely žákyně na konzultace ve skupině 

max. 6 žáků.  
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V Praze dne: 5.11.2021 

 

Mgr. Josef Civín 

ředitel školy 

 

 

Schváleno školskou radou dne: 5.11.2021 


