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l. Základní údaje o škole 

 
Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace je odborná škola, která vznikla 

na základě optimalizace sítě středních škol, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. 

Došlo ke sloučení Obchodní akademie Šenov u Nového Jičína, SOŠ a SOU Tyršova 9, Nový 

Jičín a Střední zdravotnické školy Nový Jičín, která se stala přejímající organizací. 

 

Cílem optimalizace bylo snížení počtu škol a zvýšení průměrné velikosti, optimalizace oborové 

struktury vzdělávací nabídky a efektivní využití stávajících prostorových kapacit. 

 

     Škola má v současné době 3 odloučená pracoviště: 

 pracoviště Tyršova 9, Nový Jičín  

 pracoviště Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína  

 Domov mládeže při SOŠ, K Nemocnici, Nový Jičín 

 

Škole byl udělen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy čestný název –                  

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Tento název používá 

škola od 1. 9. 2006.       

      

Statutárním zástupcem školy je ředitelka školy PhDr. Renata Važanská. 

 

Adresa pro dálkový přístup je skola@mendelova-stredni.cz 

 

Školská rada byla na další funkční období nově jmenována ke dni 19. října 2011, kdy po 

řádných volbách, které proběhly 18. a 19. října 2011 má 6 členů a ve své činnosti se řídí 

ustanovením § 168 Odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). 

 

Předseda:  JUDr. Jaromír Kubis – advokát 

Členové:   Ing. David Gotthard – zástupce ředitelky pobočky KB v Novém Jičíně 

   Mgr. et Mgr. Marie Blažková– učitelka školy 

   Mgr. Čestmír Glogar 

   Alena Janovská – zástupce rodičů  

   Ing. Miroslav Huvar – zástupce rodičů 

 

Současná studijní nabídka sloučených škol je zastoupena čtyřletými studijními programy  

a dobíhajícím tříletým učebním oborem: 

 

 Obchodní akademie – denní čtyřleté studium 

 Ekonomické lyceum – denní čtyřleté studium 

 Informatika v ekonomice – denní čtyřleté studium (dobíhající obor) 

 Informační technologie – denní čtyřleté studium 

 Veřejnosprávní činnost – denní čtyřleté studium 

 Zdravotnický asistent – denní čtyřleté studium 

 Zdravotnický asistent – večerní pětileté studium 

 Zdravotnické lyceum – denní čtyřleté studium 

 Obchodník – čtyřletý učební obor s maturitou 

 Podnikání – denní dvouleté nástavbové studium 

 Podnikání – večerní tříleté nástavbové studium 

mailto:skola@mendelova-stredni.cz
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Cílem v přípravě studentů a učňů je především vychovat odborníky, kteří budou samostatně a 

iniciativně řešit pracovní úkoly, budou umět organizovat a samostatně řídit pracovní činnosti, 

mít cílevědomé, rozvážné a rozhodné jednání a společenské vystupování, budou umět jednat 

s lidmi a dokáží se vyrovnat se stresem v podmínkách zvýšené náročnosti, budou eticky cítit, 

budou umět uplatňovat etická hlediska a budou i nadále všestranně rozvíjet svou osobnost. 

 V učebním systému střední zdravotnické školy je věnována velká pozornost etice a             

 psychologii. Učební systém je obohacen o prvky křesťanského humanismu v předmětu 

 občanská nauka. Škola spolupracuje s ČCE. 

     

 

Vybavenost školy 

 
Součástí Střední odborné školy je zdravotnická sekce, která se nachází v centru města 

v historické budově s mansardovou přístavbou. Nachází se zde 20 učeben (12 kmenových,  

z toho 3 jsou vybaveny dataprojektory, 1 jazyková laboratoř, 2 učebny pro výuku PSP a l 

učebna pro výuku CJL s interaktivní tabulí, včetně vybavení audiovizuální technikou, 1 učebna 

pro přírodovědné předměty s fyzikální a chemickou laboratoří, tělocvična s nářaďovnou, 

lezeckou stěnou a posilovna.  

V rámci projektu ROP MSK se z prostředků SF podařilo modernizovat 3 odborné laboratoře 

včetně vybavení ICT pro výuku odborných ošetřovatelských předmětů, realizovat novou 

učebnu první pomoci, dále učebnu ICT s interaktivní tabulí a zbudovat moderní multifunkční 

vzdělávací centrum v prostorách bývalé auly. Součástí tohoto projektu je také modernizace 

studovny s akreditovanou knihovnou Ministerstva zdravotnictví a ICT knihovnou.  

Ve škole je kuchyň a školní jídelna. 

 

Odloučené pracoviště na Tyršově ulici využívá 2 budovy v centru města, je zde 20 učeben 

s dobrým technickým vybavením (4 učebny pro ICT a PEK, 1 dílna pro výuku ICT, 1 jazyková 

laboratoř, internet, fitcentrum). 

 

Odloučené pracoviště v Šenově je moderní zařízení s 22 učebnami (12 kmenových učeben, 

z toho 2 s interaktivními tabulemi a  s 9  dataprojektory, v jedné je video a televize, 4 odborné 

učebny pro výuku ITE, UCE a PEK z toho 1 s dataporjektorem, 3 jazykové učebny 

s audiovizuální technikou, 1 odborná učebna CJL s audiovizuální technikou, 1 odborná učebna 

pro výuku přírodovědných předmětů, 3 učebny IKT (jedna vybavena z projektu),tělocvična 

s nářaďovnou, posilovna, 2 venkovní hřiště s asfaltovým povrchem, běžecká dráha 

s tartanovým povrchem, doskočiště a školní jídelna s výdejnou stravy). 
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2.  Přehled oborů vzdělání 
 

     SOŠ 

     Obor, charakteristika      Počet žáků Druh Schv. 

           stud. kap. 

68-43-M/01 – Veřejnosprávní činnost  podle ŠVP   87 denní 120 

1. č. j. MSŠ/ŠVP-VS/3/2009 ze dne 24. 8. 2009 

s platností od 1. 9. 2009 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obec- 

ních, městských či jiných orgánech státní správy. Odborné  

vzdělání zahrnuje okruhy jako je veřejná správa, právo,  

ekonomika a sociální politika, jazykové znalosti a práce 

s počítačem. 

 

68-43-M/001 – Veřejnosprávní činnost  podle učebních   30 denní 120 

2. dokumentů MŠMT č. j. 19468/2003-23 ze dne 16. 5. 2003 

s platností od 1. 9. 2003. 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obec- 

ních, městských či jiných orgánech státní správy. Odborné  

vzdělání zahrnuje okruhy jako je veřejná správa, právo,  

ekonomika a sociální politika, jazykové znalosti a práce 

s počítačem. 

 

3. 63-41-M/040 Informatika v ekonomice podle učebních   61 denní  120 

dokumentů schválených MŠMT dne 1. 2. 2006, č. j. 35 367/05-21 

s platností od 1. 9. 2006 – dobíhající obor 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

Připravuje studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti  

řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím výpočetní  

techniky a prací spojených s komunikační technikou. Absolventi  

získají potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti hardwaru  

a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. 

Absolvent se orientuje v oblasti ekonomiky, účetnictví a daní, což  

ho připraví k aktivní tvorbě ekonomického softwaru podle potřeb  

zákazníka. 

 

4. 18-20-M/01 Informační technologie podle ŠVP   56 denní  120 

 Č. j. MSŠ/ŠVP-IT/6/2010 ze dne 30. 8. 2010 

 s platností od 1. 9. 2010 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

 Připravuje studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků 

 v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím 

 výpočetní techniky, potřebných znalostí a dovedností z oblasti  

 hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků 

 přenosu dat. Absolvent má předpoklady pro vysokoškolské  

 studium ekonomických i technických oborů. 
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5.  66-41-L/01 Obchodník podle ŠVP         42     denní 120 

 Č. j. MSŠ/ŠVP-OB/4/2009 ze dne 24. 8. 2009      

 s platností od 1. 9. 2009      

- čtyřletý studijní obor bez výučního listu, ukončený 

maturitní zkouškou. Uplatnění zejména v obchodně 

provozních institucích, např. pracovník obchodního  

oddělení, asistent prodejních služeb, odborný pracovník  

nákupu a prodeje zboží, pracovník pro obchodní činnost 

a marketing, manažér nákupu a prodeje zboží, obchodní 

dealer, kontrolní pracovník, inspektor, vedoucí prodejny atd. 

 

6.  63-41-M/02 Obchodní akademie podle ŠVP    124     denní 260 

č. j. MSŠ/ŠVP-OA/1/2009 ze dne 24. 8. 2009 

s platností od 1. září 2009 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

Absolventi se uplatní zejména při výkonu skupiny povolání  

zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských  

a administrativních činností v podnicích všech právních forem  

a v ostatních organizacích. Studium je zaměřeno na odbornou  

a jazykovou složku vzdělání. 

 

7.  63-41-M/004 Obchodní akademie podle učebních dokumentů   61     denní 260 

č. j. 23 842/2001-23 ze dne 23. 8. 2001 

s platností od 1. září 2001 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

Absolventi se uplatní zejména při výkonu skupiny povolání  

zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských  

a administrativních činností v podnicích všech právních forem  

a v ostatních organizacích. Studium je zaměřeno na odbornou  

a jazykovou složku vzdělání. 

 

8. 78-42-M/02 Ekonomické lyceum podle ŠVP            81   denní  120 

č. j. MSŠ/ŠVP-EL/2/2009 ze dne 24. 8. 2009 

s platností od 1. září 2009 

-  jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

 Spojuje typ gymnaziálního a odborného studia. Absolventi  

 jsou připraveni.k vysokoškolskému studiu ekonomických, právních  

 případně jiných směrů. Vzdělávání je založeno na širším všeobecně  

 vzdělávacím základě a obsahuje složku odborného vzdělání. Právě  

 důraz na všeobecné vzdělání usnadňuje výběr dalšího vysokoškol- 

 ského studia. Studenti mohou pracovat v mezinárodních evropských  

 projektech, zúčastňují se odborných zahraničních stáží v podnicích,  

 případně výměnných pobytů v zemích EU. 

 

9. 78-42-M/002 Ekonomické lyceum podle učebních dokumentů      32   denní  120 

č. j. 13 743/2-21005 ze dne 30. 4. 2005 

s platností od 1. září 2005 

-  jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

 Spojuje typ gymnaziálního a odborného studia. Absolventi  

 jsou připraveni.k vysokoškolskému studiu ekonomických, právních  
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 případně jiných směrů. Vzdělávání je založeno na širším všeobecně  

 vzdělávacím základě a obsahuje složku odborného vzdělání. Právě  

 důraz na všeobecné vzdělání usnadňuje výběr dalšího vysokoškol- 

 ského studia. Studenti mohou pracovat v mezinárodních evropských  

 projektech, zúčastňují se odborných zahraničních stáží v podnicích,  

 případně výměnných pobytů v zemích EU. 

 

10.78-42-M/005 Zdravotnické lyceum podle učebních dokumentů        84 denní 120 

 schválených MŠMT dne 30. dubna 2005 č. j. 13 743/2005-21  

s platností od 1. září 2005 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

 Spojuje typ gymnaziálního a odborného studia. Vzdělávací  

 program poskytuje přípravu žáků ke studiu zdravotnických a  

 medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických  

 školách. Kvalitnější příprava pro studium na VŠ a VOŠ vybaví  

 uchazeče nejen pro stránce vědomostní, ale také dovednostní. 

 

11.78-42-M/04 Zdravotnické lyceum podle ŠVP           28 denní 120 

 schválených MŠMT dne 30. srpna 2011č. j. 13 743/2011-21  

s platností od 1. září 2012 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

 Spojuje typ gymnaziálního a odborného studia. Vzdělávací  

 program poskytuje přípravu žáků ke studiu zdravotnických a  

 medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických  

 školách. Kvalitnější příprava pro studium na VŠ a VOŠ vybaví  

 uchazeče nejen pro stránce vědomostní, ale také dovednostní. 

 

 

12. 53-41-M/007 Zdravotnický asistent  podle učebních        100 denní 240 

dokumentů schválených MŠMT, po dohodě s MZ,  

dne 17. 12. 2003, č. j. 33318/2003-23, s platností od 1. září 2004 

- dobíhající obor 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

Absolventi jsou připraveni poskytovat ošetřovatelskou péči  

dětem i dospělým a podílet se na preventivní, diagnostické,  

léčebné a dispenzární péči. Uplatní se v různých zdravotnických  

zařízeních léčebného a ambulantního charakteru, např. v nemoc- 

nicích, na poliklinikách a v zařízeních sociální péče a služeb. 

Odborné předměty jsou předpokladem k získání vědomostí,  

dovedností a návyků potřebných k výkonu profese, všeobecné  

předměty poskytují širší všeobecné vzdělání nutné pro další  

vzdělávání a uplatnění na trhu práce. 

 

       13.53-41-M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP       102   denní 240 

Č. j. MSŠ/ŠVP-ZA/5/2010 ze dne 30. 8. 2010 

s platností od 1. září 2010 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

Absolventi jsou připraveni poskytovat ošetřovatelskou péči  

dětem i dospělým a podílet se na preventivní, diagnostické,  

léčebné a dispenzární péči. Uplatní se v různých zdravotnických  
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zařízeních léčebného a ambulantního charakteru, např. v nemoc- 

nicích, na poliklinikách a v zařízeních sociální péče a služeb. 

Odborné předměty jsou předpokladem k získání vědomostí,  

dovedností a návyků potřebných k výkonu profese, všeobecné  

předměty poskytují širší všeobecné vzdělání nutné pro další  

vzdělávání a uplatnění na trhu práce. 

 

14.53-41-M/007 Zdravotnický asistent 

- pětileté večerní studium pro absolventy 3letých učebních      42     večerní  60 

 oborů  

 

15.64-41-L/51 Podnikání           38 denní    60 

- dvouleté denní nástavbové studium pro absolventy 3letých  

učebních oborů. 

 

  16.64-41-L/524 Podnikání            48    večerní  90 

- tříleté večerní nástavbové studium pro absolventy 3letých  

 učebních oborů. 

 

Celkem za Mendelovu střední školu, Nový Jičín, p. o.          1016 žáků    

 

 

3.  Přehled pracovníků školy 
 

a. Pedagogičtí pracovníci (viz přiložená tabulka) 

b. Provozní pracovníci (viz přiložená tabulka) 

  

 -  Pedagogičtí pracovníci 

 

Jméno Prac. zař.  Vyučované předměty Kvalifikace Aprobace 

Délk
a 

ped. 
prax

e 

Važanská Renata PhDr  Ř PSP FF/UK Praha učitelství pro SZŠ 32 

Purmenský Lubomír Mgr. ZŘ MAT,INF,CHE PřF/UP Olomouc MAT,CHE 29 

Šrámková Jaroslava Mgr. ZŘPV PSP,OSE FF/UK Praha ped-péče o nemocné 31 

Bobek Jan  Mgr. ZŘ MAT, INF UP Olomouc MAT, INF 17 

Stanková Monika Mgr. ZŘ OBN, CJL, VSP, PRA UP Olomouc CJL, OBN 21 

Kubiszová Monika Ing. ZŘ ANJ, SPJ VŠE Praha,SU Opava ANJ,SPJ,odb.předm. 23 

Bravanský Jaromír Mgr.  VU INF, EKO 
VŠB TU Ostrava,  
CZeU Praha odb. předm. 11 

Abrahám Ladislav Ing. int. učitel  PRA, EKO,HPE VŠE Praha odb. předm. 13 

Adamcová Bronislava Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN VŠ Praha odb. předm. 6 

Arnošt Jiří  Ing. int. učitel  ESP, MAN, INF VŠB Ostrava odb. předm. 9 

Bajtková Ivana  Mgr. int. učitel  CJL, DEJ UJEP Brno CJL, DEJ 31 

Baďurová Jana Mgr. int. učitel  OBN, NEJ UP Olomouc NEJ, OBN, RUJ 16 

Ballerová Magda Mgr. int. učitel  CJL, NEJ OU Ostrava CJL, DEJ 34 

Bártková  Hana Mgr. Int. učitel ANJ Ped.F OU Ostrava TEV, BIO 14 

Blahetová  Hana Mgr. Int. učitel CJL, OBN MU Brno CJL, OBN 10 

Blažková Marie Mgr. int. učitel  SOM,OSE,OSN PedF/UP Olomouc OSE-SOM-PSP 12 

Bambuchová Irena Ing. int. učitel INF, EKO, POF VŠE Praha odb. předm. 24 

Boháčová Martina Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN PedF, UP Olomouc učitelství pro SZŠ 6 

Brusová Lenka Mgr. int. učitel  ANJ, RUJ, DEJ UP Olomouc,SU Opava RUJ, ANJ, DEJ 21 
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Budinská Lenka Ing. Int. učitel UCE, EKO OU Ostrava odb. předm. 17 

Csengeová Karla Mgr. int. učitel  SOM,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 28 

Dobíáš Jaromír Mgr. Int. učitel NEJ, TEV UP Olomouc NEJ, TEV 21 

Eslerová Sylva Mgr. int. učitel  SOM,OSE,OSN PedF Olomouc učitelství pro SZŠ 9 

Galiová Olga Ing. int. učitel  ANJ VŠB Ostrava ANJ, odb. předm. 15 

Glogar Čestmír Mgr.  int. učitel  TEV ZČU Plzeň TEV 9 

Glogovská Renáta Mgr. int. učitel  ANJ OU Ostrava CJL, ANJ, RUJ, HOZ 20 

Hermanová Miroslava Mgr. int. učitel  KLIN.PROP,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 18 

Hrachový Josef PhDr. int. učitel  HOZ, PRA, DEJ, ZSV UP Olomouc DEJ, OBN 31 

Jaluvková Zuzana Mgr. Int. učitel MAT,BIO UP Olomouc MAT,BIO 4 

Jandl Roman Mgr. int. učitel  MAT,MAS PF Ostrava MAT, ZTE 25 

Jermář Martin Mgr. int. učitel  INF, VSP, ZSV, OBN OU Ostrava OBN, ZTE 10 

Jírová Lenka Mgr. int. učitel  CJL, OBN UP Olomouc CJL, OBN 20 

Janičková Petra Mgr. Int. učitel SOM,OSE,OSN PedF, UP Olomouc učitelství pro SZŠ 7 

Klementová Renáta Mgr. int. učitel AGJ,MAT PedF. Ostrava učitelství všerob.vzděl.př. 25 

Klevarová Kateřina Mgr. int. učitel  NEJ,DEJ Slezská univ. Opava DEJ-NJ 10 

Klichová Blanka Mgr. int. učitel  ZBO, ADP, EKO OU Ostrava odb. předm. 18 

Kocůrková Alena Mgr. int. učitel  ANJ, TEV, PEK PF Ostrava, SU Opava ANJ, RUJ, TEV 32 

Koňaříková Ilona Mgr. int. učitel  NEJ PF Olomouc NEJ, CJL 34 

Kotulková Jindřiška Mgr. int. učitel  OSE,OSN,PSP FF/UK Praha učitelství pro SZŠ 28 

Koubková Jarmila Mgr. int. učitel  NJ,ČJL FF/UP Olomouc Čjl-Nej 35 

Kraciková Gabriela Mgr. int. učitel  BIO,MAT,INF PřF/UP Olomouc Bi-M 13 

Kupčák Petr Mgr. Int.učitel Mat, OU Ostrava MAT,ITE 2 

Kubínová Kateřina MUDr. int. učitel  KLIN.PROP LF/MU  všeobecné lékařství 9 

Kudělková Jarmila PhDr. int. učitel  NEJ,OBN,PSY UP Olomouc NEJ, OBN 32 

Küblová Jaroslava Ing. int. učitel  EKO VŠB Ostrava odb. předm. 31 

Lebeděv Věniamin   int. učitel  TEV UK Praha TEV 34 

Lédr Zdeněk Mgr. int. učitel  TEV,ČJL,DEJ PF Ostrava Čjl-D 26 

Lédrová Pavlína Mgr. Int. učitel CJL,OBN UP Olomouc CJL,OBN 8 

Lenčešová Jiřina Ing. int. učitel  UCE, EKO, DAS VŠE Praha odb. předm. 16 

Macek Břetislav Mgr. Int. učitel MAT OU př.F Ostrava matematika v eko. 6 

Marková Ivana Mgr. Int. učitel ZEM,TEV OU Ostrava ZEM,TEV 4 

Masníková Drahomíra Mgr. int. učitel  CJL, JAP, PSP UP Olomouc CJL, RUJ 34 

Mašek Luboš Ing. int. učitel  EKO, ZBO VŠZ Brno odb. předm. 17 

Matúš Zdeněk Ing. int. učitel  INF VŠB Ostrava odb. předm. 17 

Michalová Lenka Ing. Int. učitel CHE VŠZe Brno CHE 21 

Mílková Pavla Bc. int. učitel  OSE,OSN Bakalář. stud. Ostrava Ose-Osn 21 

Moravcová Lucie  Mgr.  Int. učitel  AGJ SU Opava AGJ 4 

Navrátilová Denisa Mgr. Int. učitel AGJ, HV UK Praha AGJ 8 

Niklová Marie   int. učitel  OSE,OSN DPS+PSS Brno Ose-OSN 38 

Nohel Milan Mgr. int. učitel  INF, FYZ PF Ostrava FYZ, CHE,INF 24 

Nováčková Jiřina Ing. int. učitel  UCE, EKO VŠB Ostrava odb. předm. 31 

Nurdin Šárka Mgr. Int. učitel AGJ, OV UP Olomouc AGJ 5 

Oborná  Hana Mgr. Int. učitel MAT,MAS,BIO PedF Ostrava všerob.vzděl.předm. 24 

Olbrechtová Svatava Mgr. Int. učitel ANJ OU Ostrava, FF ANJ, CJL 10 

Pagáčová Jana Ing. int. učitel  PEK SU Opava odb. předm. 12 

Pavlíková Zdeňka Mgr. int. učitel  ZBO, PRO, OBP OU Ostrava odb. předm. 19 

Pěchová Milada Mgr. Int. učitel SOM,OSE,OSN PedF UP Olomouc učitelství pro SZŠ 11 

Rapčan Milan Mgr. int. učitel SOM,OSE,OSN UP Olomouc Učitelství SOM+zdrav.př. 17 

Rušarová Andrea Mgr. int. učitel  ANJ, NEJ OU Ostrava ANJ, NEJ 13 

Skřivánek Radan Mgr. int. učitel  ANJ, FRJ UP Olomouc ANJ, FRJ 16 

Solanská  Lenka Mgr. int. učitel OSE, OSN PedF UP Olomouc učitelství pro SZŠ 16 

Spálová Marcela Ing. int. učitel  UCE, ADP, VEF VŠB Ostrava odb. předm. 22 

Staroňová Martina Ing. int. učitel  UCE, EKO VŠE Praha odb. předm. 20 

Sviderková Naděžda Mgr. int. učitel  ANJ, PSY, DEJ UP Olomouc CJL, DEJ 29 

Sýkorová Zita Mgr.  int. učitel  ANJ PedF/UP Olomouc učitelství pro SŠ AJ 13 

Škyvarová Hana Mgr. Int. učitel MAT, MAS, ITE, PEK UP Olomouc, VŠB Ova MAT, ITE, PEK  16 

Šuláková Alžběta  Int. učitel AGJ Gymnázium  17 

Tomančáková Lenka Ing. int. učitel  EKO, HOK, ADP VŠB Ostrava odb. předm. 22 
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Tomek Dalibor Mgr. int. učitel  HOZ, PEK PF Ostrava HOZ, RUJ 23 

Týlová Jitka Mgr. int. učitel  NEJ, OBN UJEP Brno TEV, OBN, NEJ 28 

Tylová Simona Mgr.  int. učitel  OSE,OSN PedF a LF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 13 

Vrána Ivan Mgr. int. učitel  MAT,FYZ PřF/UP Olomouc M-F 40 

Vránová Irina Mgr. int. učitel  ČJL,OBN,LJ,RUJ FF/UP Olomouc Čjl-Ruj-Obn 33 

Vránová Iva Mgr. int. učitel  OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 23 

Vrbková Radmila Mgr. int. učitel  OSE,OSN,ZVZ PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 15 

Vyštejnová Daniela Bc. int. učitel  OSE,OSN Bakalář. stud. H. Králové Ose-OSN 21 

Zacharová Eva PaedDr. int. učitel  PSP,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 24 

Zapletal Petr Mgr. int. učitel  CJL, FIL MU Brno CJL, FIL 9 

Žlebek David Mgr. Int. učitel HOZ Ped.F OU ZEM, TEV 7 

  

 

 -   Vychovatelky - DM 
 

Šajtarová Lenka  SPŠ pedag. Nový Jičín vychovatelství       nad 32 

Tomšíková Kateřina  SPŠ pedag.,Krnov  vychovatelství  9 let 

   

 

-   Provozní zaměstnanci  

 

Jméno a příjmení  Prac. zař. Délka praxe  Úvazek  

Fibichová Dagmar  THP  32   8 

Konvičná Šárka  THP  28   8 

Holková Vlasta  THP    6   8   

Lazecká Marie  THP  nad 32   8 

Londinová Věra  THP  25   8 

Martochová Helena  THP  28   8 

Tvrzníková Eva  THP  30   8  

  

   

Bezděková Dana  D  29   8 

Čanecká Ivana  D  20   4 

Cibulcová Marie  D  nad 32   8 

Dostálová Marie  D  nad 32   8 

Ernstová Miluše  D  nad 32   8 

Hájková Martina  D  20   8 

Hubrová Martina  D  24   8 

Jelen Přemysl   D  nad 32   8 

Kovář Josef   D  nad 32   8 

Lišková Alžběta  D  nad 32   8 

Lorencová Alena  D  nad 32   8 

Masník Petr   D  nad 32   12 

Palátová Božena  D  nad 32   8   

Pšenicová Jana  D  nad 32   12 

Šimíčková Dana  D  32   8 

Šuránková Marie  D  nad 32   8 
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Personální údaje 
 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 – 30 let 1 5 6 5,17 

31 – 40 let 7 15 22 18,97 

41 – 50 let 10 26 36 31,03 

51 – 60 let 9 36 45 38,79 

61 – více let 3 4 7 6,04 

celkem 30 86 116 100,00 

%    x 

 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

 

dosažené vzdělání muži ženy celkem  % 

základní - 8 8 6,9 

vyučen 2 7 9 7,8 

střední odborné 2 7 9 7,8 

vysokoškolské 26 64 90 77,5 

celkem 30 86 116 100,00 
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Pracoviště:Tyršova 9 

 

odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % 

učitelé VVP 17 0 17 100 

učitelé OP 8 0 8 100 

výchovný poradce 1 0 1 100 

školní metodik prevence 1 0 1 100 

ICT koordinátor 0 3 3 0 

 

 

 

 

Aprobovanost výuky 

Pracoviště: Tyršova 9 

 

Předmět     

Matematika MAT 100% 

Český jazyk a literatura CJL 100% 

Německý jazyk NEJ 100% 

Anglický jazyk ANJ 100% 

Ruský jazyk RUJ 100% 

Španělský jazyk SPJ 100% 

Občanská nauka OBN 100% 

Dějepis DEJ 100% 

Zeměpis ZEM 100% 

Tělesná výchova TEV 100% 

Základy přírodních věd ZPV 100% 

Veřejná správa VSP 100% 

Právo PRA 100% 

Ekonomika EKO 100% 

Informační a komunikační 
technologie ICT 100% 

Písemná a elektronická komunikace PEK 62% 

Zbožíznalství ZBO 100% 

Obchodní provoz OBP 100% 
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Pracoviště:Divadelní 4  

 

odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % 

učitelé VVP 17 1 18 94 

učitelé OP 18 0 18 100 

výchovný poradce 1 0 1 100 

školní metodik prevence 0 1 1 0 

ICT koordinátor 1 1 1 100 

vychovatel 1 1 2 50 

 

 

 

Aprobovanost výuky 

Pracoviště: Divadelní 4 

 

Předmět     

Matematika MAT 100% 

Český jazyk a literatura CJL 100% 

Německý jazyk NEJ 100% 

Anglický jazyk ANJ 80% 

Občanská nauka OBN 100% 

Dějepis DEJ 100% 

Zeměpis ZEM 100% 

Tělesná výchova TEV 100% 

Chemie CH 100% 

Fyzika F 100% 

Biologie Bi 100% 

Informační a komunikační technologie IKT 100% 

Veřejné zdraví a výchova ke zdraví VZ 100% 

První pomoc PP 100% 

Psychologie a komunikace PSK 100% 

Somatologie SOM 100% 

Ošetřovatelství OSE 100% 

Ošetřování nemocných OSN 100% 

Latinský jazyk LJ 0% 

Klinická propedeutika KP 100% 

Základy epidemiologie a hygieny Zeh 100% 

Ekonomika Ek 100% 
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Pracoviště: Dukelská 350  

 

odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % 

učitelé VVP 13,9 0 13,9 100 

učitelé OP 9 0 9 100 

výchovný poradce 0 1 1,00 0 

školní metodik prevence 0 1 1,00 0 

ICT koordinátor 1 0 1,00 100 

vychovatel 0 0 0 0 

 

 

 

Aprobovanost výuky 

Pracoviště: Dukelská 350 

Předmět     

Matematika MAT 100% 

Český jazyk a literatura CJL 100% 

Německý jazyk NEJ 100% 

Anglický jazyk AGJ 100% 

Francouzský jazyk FRJ 100% 

Ruský jazyk RUJ 100% 

Španělský jazyk SPJ 80% 

Občanská nauka OBN 100% 

Dějepis DEJ 100% 

Zeměpis ZEM 100% 

Tělesná výchova TEV 100% 

Chemie CH 0% 

Fyzika F 100% 

Biologie Bi 60% 

Informační a komunikační technologie IKT 96% 

Ekonomika EKO 100% 

Účetnictví UCE 100% 

Písemná a elektronická komunikace PEK 100% 

Volitelné předměty  100% 
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4.  Údaje o přijímacím řízení 
 

4.1. Kritéria přijímacího řízení 
 (viz příloha č. 1) 

 

 

4.2. Výsledky přijímacího řízení 
 

Datum konání přijímací zkoušky: 23. – 24. duben 2012 

1. kolo 

Počet 
přihlášených 

Přijato 

Proti 
rozhodnu

tí se 
odvolalo 

Celkový 
počet zápis. 

lístků 

Celkový 
počet 

nepřijatých 

Informační technologie 58 24  3   24  34 

Veřenosprávní činnost 59 21 4 21 38 

Podnikání–večerní studium 33 30 0 0 0 

Zdravotnické lyceum 65 30 6 30 35 

Zdravotnický asistent 55 29 4 29 26 

Obchodní akademie 47 22 2 22 25 

Ekonomické lyceum 52 21 0 21 31 

 

 

2. kolo a další kola 
Počet 

přihlášených Přijato 

Proti 
rozhodnu

tí se 
odvolalo 

Celkový 
počet zápis. 

lístků 

Celkový 
počet 

nepřijatých 

Informační technologie 8 1 0 5 7 

Veřenosprávní činnost 7 5 0 8 2 

Podnikání–večer.studium 6 0 0 0 6 

Zdravotnické lyceum 0 0 0 0 0 

Zdravotnický asistent 2 1 0 1 1 

Obchodní akademie 9 8 0 8 1 

Ekonomické lyceum 2 2 0 2 0 
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (viz přiložené tabulky) 
 

 5.1 Tabulka a) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 

 5.2 Tabulka b) Výsledky maturitních zkoušek 
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5.1 

Přehledné údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání SOŠ 

Obor  

 
počet 
žáků 

celkem 

 
z toho 
dívek 

 
z toho 

chlapců 

 
vyzna-
mena-
ných 

 
prospě-

li 

 
nepros-

pěli 

 
průměr 

 
přestup
/zane-
chání 
studia 

 
opakují 
ročník 

 
vylouče

ní ze 
studia 

 
 

Omluvená 
absence 

    

neomluvená 
absence 

                        
celkem 

průměr 
na ž. 

celke
m 

průmě
r na ž. 

5341M/01 Zdravotnický asistent ŠVP 101 89 12 4 95 2 2,32 5 0 0 5287 52,35 6 0,06 

5341M/007 Zdravotnický asistent 98 89 9 5 90 3 2,38 2 2 1 7115 72,60 42 0,43 

5341M/007 Zdravotnický asistent-več 40 38 2 10 30 0 1,87 7 0 0 2113 52,83 41 1,02 

7842M/04 Zdravotnické lyceum ŠVP 27 24 3 12 15 0 1,76 3 0 0 1429 52,93 5 0,19 

7842M/005 Zdravotnické lyceum 84 71 13 19 65 0 1,87 1 0 0 5015 59,7 12 0,14 

7842M/02 Ekonomické lyceum 81 60 21 33 48 0 1,70 0 0 0 3786 46,7 7 0,09 

7842M/002 Ekonomické lyceum 32 30 2 12 19 1 1,75 0 1 0 910 26,44 0 0 

6341M/02 Obchodní akademie 123 94 29 19 100 4 2,29 2 2 0 8016 65,17 114 0,93 

6341M/004 Obchodní akademie 61 54 7 8 51 2 2,19 0 2 0 1994 32,7 0 0 

6843M/001 Veřejnosprávní činnost 30 29 1 3 27 0 2,12 0 0 0 1186 39,53 0 0 

6843M/01 Veřejnosprávní činnost. 88 75 12 8 79 0 2,10 1 0 0 6249 71,68 10 0,11 

1820M/01 Informační technologie 56 16 40 5 48 1 2,47 2 0 0 1854 34,98 11 0,21 

6341M/040 Informatika v ekonomice 61 20 41 4 56 1 2,46 1 0 0 3591 58,90 2 0,03 

 CELKEM 882 689 192 142 723 14 2,10 24 7 1 48 545 51,27 250 0,25 

 

Přehledné údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání SOU 

Obor 

  

počet 
žáků 

celkem 

z 
toho 
dívek 

z toho 
chlapců 

vyznamena
ných  

prospě
li 

nepro
spěli 

prům
ěr 

přestup/z
anechání 

studia 

opakují 
ročník 

vylouč
ení ze 
studia 

Omluvená 
absence 

neomluvená 
absence 

                        
celke

m 
průměr 
na ž. 

celkem 
průměr 
na ž. 

6641L/01 Obchodník/obchodnice 19 14 5 0 17 1 2,85 1 0 0 650 38,24 15 0,88 

6641L/008 Obchodník/obchodnice 24 22 2 0 22 2 2,93 0 1 0 1453 60,54 16 0,67 

6441L/524 Podnikání-denní studium 23 18 5 0 10 8 2,75 5 6 0 1129 62,75 21 1,17 

6441L/51 Podnikání-denní studium 26 14 12 1 14 1 2,42 10 0 0 903 56,44 0 0 
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6441L/524 Podnikání-večerní studium 22 18 4 3 18 1 1,92 0 1 0 1122 51 0 0 

6441L/51 Podnikání-večerní studium 32 23 9 5 16 0 1,95 11 0 0 836 39,81 0 0 

 CELKEM 146 109 37 9 97 13 2,47 27 8 0 6093 51,46 52 0,91 



 - 18 - 

5.2    Maturitní zkoušky ve školním roce 2011 – 2012  

 
 

viz příloha č. 2 

 

 

 

6.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Ve školním roce 2011/2012 byly splněny všechny úkoly minimálního preventivního programu: 

 

- získání souhlasu rodičů k testování žáků na OPL 

- zadání, analýza a zpětná vazba dotazníku na klima 

- spolupráce s výchovnou poradkyní a metodikem prevence 

- podpora vyučujících 1. r. 

- budování důvěry a další vzdělávání preventisty 

- spolupráce s rodiči 

- adaptační kurzy 1. ročníků 

- plánované besedy a akce pro žáky 2. – 4. ročníků na aktuální témata a dle plánu 

minimálního preventivního programu 

 

Úkoly pro příští šk. rok: 

- dodržovat školní preventivní strategii na školní rok 2010-2015 

- pokračovat v besedách na téma – Šikana a kiberšikana, Drogy, Kouření, Sexualita a 

problémy s ní spojené. Navázat spolupráci o poskytnutí besed pro 1. ročníky na téma 

HIV/AIDS a pro 2. ročníky na téma Holokaust. 

- zadání, analýza a zpětná vazba dotazníku na klima ve třídách 

- pokračování ve spolupráci s TU 1. ročníků (poradenství) a osatními TU a navázání 

spolupráce se školním psychologem 

- připravit a realizovat adaptační kurz 

- pokračovat v besedách na aktuální téma 

- spolupráce s výchovnou poradkyní 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Vzdělávání  pedagogických pracovníků vychází ze směrnice ředitelky školy k dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků a z dvouletého plánu DVPP. Je stálou prioritou pro rozvoj školy, i když 

každý rok jsou kráceny finanční prostředky za státního rozpočtu. Učitelé i vedení školy využívají 

především semináře a kurzy z nabídky vzdělávacích institucí a pedagogických center, které jsou 

bezplatné v rámci projektů Evropské unie. Velký podíl na vzdělávání má rovněž samostudium a  

e-learningové kurzy. V letošním školním roce se část pedagogického sboru vzdělávala v oblasti 

lektorování dospělých. Každý vyučující eviduje své vzdělávání na osobních listech, které jsou 

součástí jeho osobní dokumentace a přehled je veden v evidenci předsedů jednotlivých 

předmětových komisí a zástupci ředitelky školy 

 

     Celkem v tomto školním roce bylo vyčerpáno na vzdělávání 159 000,- Kč. Tato suma se 

skládá z prostředků na DVPP z přímých výdajů MŠMT ve výši 19 528,-, z provozních prostředků 

školy ve výši 14 668,- Kč a z prostředků OPVK ve výši 124 900,- Kč. 
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Na škole je rovněž věnována velká pozornost oblasti ICT.  Tuto oblast vede Ing. Zdeněk Matúš 

jako koordinátor ICT pro všechna pracoviště školy. (viz příloha č. 3). 

 

 

Učitelé školy se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí 

 

      

Pracoviště Divadelní 4 Datum akce: Název vzdělávání: 

Vzdělávání šk. rok 

2011/12 Datum akce Název vzdělávání 

PhDr. Renata Važanská 7.-9.11.2011 Konference ředitelů SZŠ-Brno-NCONZO 

 1.12.2011 Metodická poradna k ICT-KVIC Nový Jičín 

 8.11.2011 Marketing vzdělávání dospělých-UP Olomouc 

 12.1.2012 Promítnutí novely ZP v podmínkách školství 

 30.1.-1.2.2012 Ředitelská dílna VIII-CDV Ostrava 

 2.11.11 – 10.2.2012 Kvalifikovaný lektor vzděl.dospělých-UP Ol. 

 10.4.2012 Seminář asociace ředitelů SZŠ a VOŠZ 

 celoročně Jazykové vzdělávání-samostudium-Nej 

   

Mgr. Bronislava Adamcová 17.2.2012 Školení-Ostrava v urgentní péči 2012-Ostrava 

 19.3.2012 Školení předsedů MK-Ostrava 

 18.6.2012 Workshop Operační řízení-Ostrava 

   

Mgr. Marie Blažková 26.10.2011 Diagnostika školních tříd-Praha 

 listopad 2011 Školení-Tvorba webových stránek-Nový Jičín 

 leden-únor 2012 

Přípravný kurz německého jazyka před 

výjezdem na zahr.stáž-Nový Jičín 

 19.-25.2.2012 

Odborná stáž-projekt Leonardo da Vinci-

Berlín,Postupim 

 18.4.2012 

III.cyklus odborných sympizií pro onkol. 

sestry-Nový Jičín 

Mgr. Karla Csengeová celoročně Jazykové vzdělávání Aj – Nový Jičín 

 celoročně Meditativní a relax.techniky-Nový Jicín,Pha 

 září 2011 Školení lektorů pro první pomoc na ZŠ-N.Jičín 

 19.3.2012 Školení předsedů MZ-Ostrava 

 

únor,březen,duben 

2012  

E-learning kurz pro knihovníky-Moderní 

knihovnicko-info práce-Nový Jičín, Praha 

   

Mgr.Jaromír Dobiáš 27.2.2012 

Hodnotitel ÚZ pro žáky s PUP kategorie    

SPU-O-e-learning 

 únor 2012 Odborná stáž BRD-Berlín,Potsdam 

 celoročně Anglický jazyk-sebevzdělávání 

   

Mgr. Sylva Eslerová celoročně 

Rozšiřující studium: Společenskovědní základ-

UP Olomouc 

 leden-únor 2012 Německý jazyk-Nový Jičín 

 25.5.2012 Konference gastroenterologie-Rožnov p.R. 

 14.4.2012 

Instruktor lezení na umělých stěnách a 

cvičných skalách-UP Olomouc 
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Mgr Renáta Glogovská 14.-15.10.2011 Babylon-konference cizích jazyků-Ostrava 

 únor,březen 2012 

Hodnotitel písemných prací spol.části MZ-

Olomouc 

   

Ing. Václav Herman leden 2012 Školení ECDL-Textový editor-Nový Jičín 

 únor 2012 Školení ECDL-Tabulkový kalkulátor-Nový Jičín 

 březen 2012 Školení ECDL-Internet-Nový Jičín 

 březen 2012 Školení ECDL-PowerPoint-Nový Jičín 

 duben 2012 Školení ECDL-Databáze Access-Nový Jičín 

 duben 2012 Školení ECDL-Práce v OS-Nový Jičín 

 Květen 2012 
Zkoušky ECDL-Úspěšné získán Certifikát ECDL-
Core (7 zkoušek)-Nový Jičín 

   

Mgr. et Mgr. Miroslava 

Hermanová 

říjen 2011-červen 

2012 

Akreditovaný vzděl.program pro DVPP 

Psychologie jinak 1-Praha 

 18.4.2012 

Cyklus odb.sympozií pro onkologické sestry-

Nový Jičín 

 celoročně Znakový jazyk-Nový Jičín 

   

Bc. Kateřina Hulíková 7.2. a 21.2.2012 Hodnotitel ústní zkoušky AJ-Ostrava 

 e-learning Hodnotitel PUP 

   

Mgr. Renáta Klementová 14.-15.10.2011 

Babylon jazyková konference učitelů cizích 

jazyků-Ostrava 

 leden-duben 2012 Školení CeHOPP – CERMAT-Olomouc,Opava 

   

Mgr. Kateřina Klevarová 1.9.2011 

Státní závěrečná zkouška-Angličtina pro 

školskou praxi-SU Opava 

 7.2. a 21.2.2012 Hodnotitel ústní zkoušky AJ-Ostrava 

 

Mgr. Jindřiška Kotulková 

říjen 2011-červen 

2012 

Akreditovaný vzděl.program pro DVPP 

Psychologie jinak 1-Praha 

 10.2.2012 
Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých 

UNIV 2-ÚP Olomouc 

 18.4.2012 

III.cyklus odborných sympozií pro onkologické 

sestry-Nový Jičín 

 2.3.2012 Školení zadavatelů MZ-Nový Jičín 

   

MUDr. Kateřina Kubínová 19.1.2012 

Výživa a pohybová aktivita-přednáška MUDr. 

Kamila Bezděla-Nový Jičín 

   

Mgr. Zdeněk Lédr 4.1.-7.1.2012 

Doškolovací kurz pro instruktory 

lyžař.výcvikových zájedů-Velké Karlovice 

 duben 2012 

Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ-

e-learning 

   

Mgr. Ivana Marková leden 2012 

Nebojme se gymnastiky-e-learningový kurz, 

Projekt:Na hřišti i ve vodě, být s dětmi vždy 

v pohodě“ –MU Brno 
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 leden 2012 

Zdravotní aspekt plavání, bezpečnost,záchrana 

tonoucího-e-learningový kurz-MU Brno 

 leden 2012 

Prevence zranění v míčových hrách-využití 

moderního náčiní-e-learningový kurz-MU Brno 

 leden 2012 Vodní turistika-e-learningový kurz-MU Brno 

 únor 2012 

Inovace zimních výcvikových kurzů- 

e-learningový kurz-MU Brno 

 únor 2012 

Bezpečně a hravě na in-line bruslích- 

e-learningový kurz-MU Brno 

 únor 2012 

Bezpečně a hravě na in-line bruslích- 

-learningový kurz-MU Brno 

 únor 2012 

Prevence úrazů výukou pádové techniky –  

e-learningový kurz-MU Brno 

 

září 2011-srpen 

2012 

Ekonomika a management-kombinované 

studium-OPF Karviná 

 leden-únor 2012 

Kurz německéo jazyka-příprava na stáž 

v Německu-MSŠ Nový Jičín 

 19.-25.2.2012 Odborná stáž –Německo-Postupim,Berlín 

   

Ing. Lenka Michalová 24.4.2012 Konzultační seminář pro ŠMK-Ostrava 

   

Bc. Pavla Mílková leden-únor 2012 

Přípravný kurz německého jazyka před 

zahraniční stáží-Nový Jičín 

 19.2.-25.2.2012 

Odborná stáž-projekt Leonardo da Vinci-

Berlín,Postupim 

 18.4.2012 

III.cyklus odborných sympozií pro onkologické 

sestry-Nový Jičín 

   

Ing. Jana Pagáčová únor-květen 2012 ECDL-všech 7 modulů-Nový Jičín 

 průběžně  

AISLP-automatizovaný informační systém 

léčivých prostř.(program pro výuku databází ve 

2. r. ZA)-samostudium 

 28.5.2012 

Tvoříme krátký videoDUM-pomocí Windows 

Movie Maker-Nový Jičín 

 18.6.2012 

Základy práce s interaktivní tabulí-projekt 

OPVK-OA Šenov u Nového Jičína 

 20.6.2012 

Tvorba DUMupro projekt Šablony –

interaktivní tabule-OA Šenov u Nového Jičína 
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Mgr. Milada Pěchová 19.1.2012 Výživa a pohybová aktivita-Nový Jičín  

 
19.2.-25.2.2012 

Odborná stáž –projekt Leonardo da Vinci-

Berlín,Postupim 

 24.3.2012 

Výživa a přijímání-psychosomatické projevy-

Rožnov p. R. 

   

Mgr. Lubomír Purmenský 19.3.2012 Seminář pro předsedy MZ-Ostrava 

 leden 2012 

Školení vedoucích pracovníků BOZP a PO-

N.Jičín 

 březen 2012 Školení SAS-Brno 

   

Mgr. Milan Rapčan duben-červen 2012 

Kurz vzdělávání lektorů dospělých UNIV 2-

Nový Jičín 

 červen-září 2012 

Vzdělávání metodiků prevence 250 hod-

Ostrava,Hukvaldy 

   

Mgr. Lenka Solanská srpen 2011 Školení metodiků PP-Nový Jičín 

 24.11.2011 Kompresivní terapie 1.-Valašské Meziříčí 

 23.2.2012 Kompresivní terapie II.-novinky-Brno 

 únor 2012 Zadavatel PUP-e-learning-Nový Jičín 

 25.5.2012 Gastroenterologické dny-Rožnov p.R. 

 25.6.2012 Metodické setkání lektorů PP-Třinec 

 celoročně 

Semináře a přednášky alternat.Centra 

Slunečnice-Rožnov p.R. 

 16.6.2012 Seminář Systematické konstelace-Budišov n.B. 

   

Bc. Alžběta Šuláková celoročně FPF-Anglistika-SU Opava 

 14.-15.10.2011 Babylon-seminář pro učitele cizích jazyků-Ova 

 21.6.2012 English week-Ostrava 

   

Mgr. Jaroslava Šrámková 

říjen 2011-červen 

2012 

Akreditovaný vzděl.program systému DVPP 

Psychologie jinak 1-Praha 

 celoročně Německý jazyk-Nový Jičín 

 listopad 2011 Školení-Tvroba webových stránek-Nový Jičín 

 19.3.2012 Školení předsedů MZ-Ostrava 

 leden 2012 

Školení vedoucích pracovníků BOZP a PO-

Nový Jičín 

   

Mgr. Simona Tylová 21.-23.9.2011 Manažerský vzdělávací program-Kroměříž 

 19.-21.10.2011 Manažerský vzdělávací program-Kroměříž 
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 23.-25.11.2011 Manažerský vzděl.program-Kroměříž 

 3.4.2012 Zadavatel pro MZ-Nový Jičín-e-learning 

 18.4.2012 

Cyklus odborných sympozií pro onkologické 

sestry-Nový Jičín 

   

Mgr. Irina Vránová březen 2012 Hodnotitel PUP-e-learning 

   

Mgr. Iva Vránová 4.4.2012 Kurz jarního korálkování a drátkování-N.Jičín 

 2.5.2012 Květinová vazba ve škole-Nový Jičín 

 11.4.2012 Vzdělávání k nové maturitě-Nový Jičín 

 celoročně Klub šikovných žen-arteterapie-Nový Jičín 

 19.-21.10.2011 Arteterapie-Velké Karlovice 

 23.-25.5.2012 Arteterapie-Velké Karlovice 

 3.4.2012 Předlékařská PP-MŠ K.Čapka-Nový Jičín 

 celoročně Kroužek arteterapie-Nový Jičín 

   

Mgr. Radmila Vrbková 22.9.2011 III.konference urgentní medicíny-Ostrava 

 17.a 24.1. 2012 Mikrobi a člověk-Ostrava 

 17.2.2012 Ostrava v urgentní péči-Ostrava 

 18.4.2012 

III. cyklus odborných sympozií pro 

onkologické sestry-Nový Jičín 

 18.-20.6.2012 Vzdělávací kurz: urologie-Kroměříž 

   

Bc. Daniela Vyštejnová 18.4.2012 

III.cyklus odborných sympozií pro onkologické 

sestry-Nový Jičín 

 leden-únor 2012 

Přípravný kurz německého jazyka před 

výjezdem na stáž-Nový Jičín 

 19.-25.2.2012 

Odborná stáž- projekt-Leonardo da vinci-Berlín 

Postupim 

   

Doc. Eva Zacharová Ph.D. 11.11.2011 

Mezinárodní konference Rožumberecké 

zdrav.dny-VI.ročník-Rožumberk 

 23.11.2011 

Mezinárodní konference Uplatnění absolventů 

ošetřovatelství v praxi-Opava 

 23.3.2012 

Mezinárodní konference Nové trendy ve 

vzdělávání a praxi v ošetřovatelství-Rožumberk 

 19.4.2012 

Mezinárodní konference Jihlavské zdrav. dny-

Jihlava 
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Pracoviště Tyršova 9 Datum akce: Název vzdělávání: 

Vzdělávání šk. rok 

2010/11 Datum akce Název vzdělávání 

Ing. Jiří Arnošt 21.9.2011 Seminář o robotice 

 22.9.2011 Informační seminář ECDL-CZ 

   

Mgr. Jana Baďurová 2011 Seminář k učebnicím z RUJ a NEJ 

 říjen 2011 Jazykový seminář 

 duben 2012 Seminář k učebnicím z RUJ a NEJ 

 únor 2012 

Mobilita pracovníků v odborném vzdělávání a 

přípravě 

 červen 2012 Výměnný pobyt se studenty - Rusko 

   

Mgr. Hana Bártková leden – březen 2012 Centrální hodnotitel písemných prací z AJ 

   

Mgr. Jan Bobek leden-únor 2012 Bezpečnost školní sítě 

 22.6.2012 Seminář k MZ z ICT 

   

Ing Petr Brandejs 2011/12 Andragogika 

 červen 2012 Kurz práce ve Whiteboardu 

   

Ing. Olga Galiová 9.9.-11.9.2011 Mezinárodní konference učitelů - Brno 

 18.4.2012 Seminář pro učitele jazyků 

   

 

PhDr.Josef Hrachový  Výstava – Zapomenutí hrdinové 

  Výstavy v muzeu Nový Jičín 

   

Ing. Blanka Klichová duben 2012 Zadavatel MZ 

 duben 2012 Zadavatel MZ-PUP 

   

Mgr. Petr Kupčák srpen-listopad 2011 Andragogika 

 28.5.2012 Tvoříme krátký videodum 

   

Ing. Jiřina Lenčešová prosinec 2011 Školení UCE a DAS 

 11.3.2012 Zadavatel MZ 

 26.4.2012 Zadavatel MZ-PUP 

 10.2.2012 Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých 

   

Mgr. Břetislav Macek 3.2.2012 Seminář z matematiky 

   

Mgr. Lucie Moravcová 30.8.2011 Konference OUP Olomouc 

 30.3.2012 Minikonference OUP, Ostrava 

   

Mgr. Milan Nohel 2011-12 

Workshopy k projektu Systém využití 

počítačem podporovaných experimentů 

k posilování výzkumných kompetencí žáků 

základních a středních škol 
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Ing. Pavla Rosová srpen-listopad 2011 Andragogika 

   

Ing.LenkaTomančáková 10.2.2012 Kvalifikovaný lektor vzdělávání dospělých 

   

Mgr. Irena Šádková 23.4.2012 Školení k MZ-ŠMK 

 leden 2012 Instruktor SNB 

 květen 2012 Zdravotník zotavovacích akcí 

 13.12.2011 Bezpečnost v TEV 

   

Mgr. Marie Vraná 2011/2012 Fyzikální reptitorium 

 2011/2012 Heuristická fyzika prakticky 

 30.9.-2.10.2011 Heuréka-fizikální díly 

 27.1.-29.1.2012 Heuréka-exkurze do České televize, Praha 

 2.3.-4.3.2012 Heuréka seminář Astronomie a kosmonautika 

 3.2.2012 Seminář z matematiky 

 30.3.-31.3.2012 Biomedicínská technika 

 10.9.-11.9.2011 Ostravský astronomický víkend 

 26.5.2012 Jarní astronomický víkend 

 19.2.-25.2.2012 

Mobilita pracovníků v odborném vzdělávání a 

přípravě 
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Pracoviště Dukelská 350 Datum akce Název vzdělávání 

Ing . Monika Kubiszová 

23.11.2011 Andragogika 

6.12.2012 

Školení vedoucích zaměstnanců o BOZP a 

PO 

1.12.2012 Metodická poradna k ICE 

27.3.2012 

Konzultační semináře pro předsedy 

zkušebních maturitních komisí 

27.4.2012 

SMART Klub – krajská odborná 

konference o podpoře interaktivní výuky 

18. 6. 2012 Základy práce s interaktivní tabulí 

20. 6. 2012 Tvorba DŮM na elektronickou tabuli 

Ing. Jaromír Bravanský 

27.3.2012 Konzultační semináře pro předsedy 

zkušebních maturitních komisí 

21.3.2012 Základy Active Directory 

6.2.2012 Bezpečnost školní sítě 

25.1.2012 Hromadné nasazení systémů 

15.12.2011 ICT v edukačním procesu a anglická 

terminologie s ICT spojená 

1.12.2011 Metodická poradna k ICT 

6.12.2011 Školení vedoucích zaměstnanců o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

5.10.2011 Úvod do počítačových sítí 

13.6.2012 Visual Basic 

Ing. Ladislav Abrahám 

 Průběžně studium RUJ 

23.11.2011 Andragogika (5. setkání) 

20.6. 2012 Tvorba DŮM na elektronickou tabuli 

Ing. Lenka Budinská  nebylo 

Mgr. Ivana Bajtková  nebylo 

Ing. Irena Bambuchová 

 

srpen – říjen 2011 Kurz andragogiky 

15. ledna 2012 Zákoník práce 

22. ledna 2012 Daň z příjmů fyzických osob 

leden, únor 2012 e-learningový kurz k výuce 

EnterprisewithoutBorders 

březen 2012 e-learningový kurz k výuce studentské 

firmy 

Mgr. Lenka Brusová 

srpen-říjen 2011 Andragogika 

20. 6. 2012 Tvorba DŮM na elektronickou tabuli 

14.-15.10.2011 Babylon-konference učitelů cizích jazyků 

Ostrava 

18.4.2012 Seminářcizích jazyků- nakl. Klett – 

Divadelní 4, NJ 

Mgr. Čestmír Glogar 

18. 1. 2012 Používání počítače a správa souborů 

2. 2. 2012 Textový editor 

1. 3. 2012 Tabulkový procesor 

22. 3. 2012 Služby informačních sítí 

11. 4. 2012 Prezentace 

25. 4. 2012 Databáze – systém pro uchování dat 

9. 5. 2012 Základní pojmy ICT 
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21. 2. 2012 Zdravý životní styl ve školách z pohledu 

bezpečnosti - seminář 

únor 2012 Prevence zranění v míčových hrách – 

využití moderního náčiní (e-learningový 

kurz) 

březen 2012 Bezpečně a hravě na in-line bruslích                    

(e-learningový kurz) 

Mgr. Roman Jandl 

září – listopad Andragogika  

prosinec Školení požárních hlídek 

3.2.2012 seminář matematiky - Ostrava 

Mgr. Lenka Jírová  nebylo 

Mgr. Alena Kocůrková 

14.-15.10.2011 Babylon-konference učitelů cizích jazyků 

Ostrava 

2.2.2012 Konzult. seminář k ústní zkoušce z AGJ 

Ostrava 

18.4.2012 Seminářcizích jazyků- nakl. Klett – 

Divadelní 4, NJ 

19.-20.4.2012 Školení projektu ActiveCitizens Praha 

Ing. Jaroslava Küblová 

15. ledna 2012 Zákoník práce 

22. ledna 2012 Daň z příjmů fyzických osob 

27.3.2012 Konzultační semináře pro předsedy 

zkušebních maturitních komisí 

PhDr. Jarmila Kudělková 

18. června 2012 Tvorba DUMů na elektronickou tabuli 

20. června 2012 Tvorba DUMů na elektronickou tabuli 

18.dubna 2012 SeminářCJ – nakl. Klett – Divadelní 4, NJ 

Ing. Luboš Mašek 

srpen – říjen 2011 Kurz andragogiky 

1.12.2011 Metodická poradna k ICT 

20.6.2012 Tvorba DŮM - elektronická tabule 

Ing. Zdeněk Matúš 

1.12.2011 Metodická poradna k IC – Nový Jičín 

27.3.2012 

 

Konzultační semináře pro předsedy 

zkušebních maturitních komisí 

srpen – říjen 2011 Kurz andragogiky 

7. 9.2011 Metodická poradna k IC - Ostrava 

září 2011 Tvorba www a e-shopu pomocí webnode 

Ing. Jiřina Nováčková 

10.11.2011 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

vedoucí ke změně klimatu školy – 

odpovědnost, právní vědomí 

listopad, prosinec 

2011 

NUOV 2 – lektorké dovednosti, kurz 

andragogiky 

14.12.2011 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

vedoucí ke změně klimatu školy – stres, 

prevence násilí 

prosinec 2011 Ing. Štohl – změny v daňových zákonech 

Mgr. Hana Oborná 

3.2.2012 Seminář matematiky, Ostravská univerzita 

18.6.2012 Interaktivní tabule 

20.6.2012 Tvorba DUMů na elektronickou tabuli 

Mgr. Svatava Olbrechtová 10.11.2011 
Vzdělávání pedagogických pracovníků 

vedoucí ke změně klimatu školy – 
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odpovědnost, právní vědomí 

14.12.2011 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

vedoucí ke změně klimatu školy – stres, 

prevence násilí 

18. června 2012 Tvorba DUMů na elektronickou tabuli 

20. června 2012 Tvorba DUMů na elektronickou tabuli 

PhDr. Radan Skřivánek 

18. 4. 2012 Nové jazykové učebnice nakladatelství 

Klett – FRJ a AGJ  

18. 5. 2012 Výuka na interaktivní tabuli ve FRJ 

20. 5. 2012 Příprava DUMů FRJ a AGJ Šablony 

Mgr. Andrea Rušarová 

říjen-listopad 

2011 

Trénink hodnotitelů PP ke státní maturitě 

březen 2012 Hodnocení ústního projevu pro žáky s PUP 

20.3.2012 Karierové poradenství 

18.6.2012 Tvorba DUMů, práce s iteraktivní tabulí 

20.6.2012 Tvorba DŮM, práce s interaktivní tabulí 

Ing. Martina Staroňová 

15. 11. 2011 NIDV – Workshop k aktuálním otázkám 

Šablony pro SŠ 

23.11.2011 Andragogika (5 setkání) 

18. 10. – 2. 11. 

2011 

UNIV2 – Marketing vzdělávání dospělých 

8. 12. 2011 Ing. Štohl – změny v daňových zákonech 

9. – 11. 12. 2011 Lektor interaktivních tabulí Smart Board 

26. 4. 2012 

Konzultační semináře pro školní maturitní 

komisaře 

27.4.2012 

SMART Klub – krajská odborná 

konference o podpoře interaktivní výuky 

18. 6. 2012 Základy práce s interaktivní tabulí 

20. 6. 2012 Tvorba DŮM na elektronickou tabuli 

26. 6. 2012 UNIV 2 – Lektorské dovednosti 

28. 6. 2012 EU peníze školám - šablony 

Ing. Dalibor Tomek 

srpen – říjen 2011 Kurz andragogiky 

1.12.2011 Metodická poradna k ICT 

18. 1. 2012 Používání počítače a správa souborů 

2. 2. 2012 Textový editor 

1. 3. 2012 Tabulkový procesor 

22. 3. 2012 Služby informačních sítí 

Mgr. Jitka Týlová 

14.-15.10.2011 Babylon-konference učitelů cizích jazyků 

Ostrava 

23.1.2012 Konzult. seminář k ústní zkoušce z NEJ 

Ostrava 

18.4.2012 Seminářcizích jazyků- nakl. Klett – 

Divadelní 4, NJ 

 
20.3.2012 Zahájení projektu ActiveCitizens Praha 

19.-20.4.2012 Školení projektu ActiveCitizens Praha 

Mgr. Petr Zapletal 

1.2. 2012 Přebírání certifikátu Světová škola – Praha 

19.-20.4.2012 Školení projektu ActiveCitizens - Praha 
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Mgr. David Žlebek 

26. 6. 2012 Prevence zranění v míčových hrách – 

využití moderního náčiní (e-learningový 

kurz) 

26. 6. 2012 Inovace zimních výcvikových kurzů (e-

learningový kurz) 

8. 6. 2012 Seminář pro trenéry minibasketbalu 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
8.1 Výsledky soutěží, olympiád a dalších aktivit žáků 

 

Nadaní a talentovaní žáci školy mají možnost zapojit se do soutěží školních, regionálních, 

krajských a státních kol. 

 

Učitelé školy v rámci jednotlivých předmětových komisí organizují školní, ale i regionální a 

krajská kola soutěží. 

 

Na naší škole se žáci zúčastnili těchto soutěží. 

 

V rámci předmětové komise českého jazyka a literatury proběhly tyto soutěže: 

 

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo proběhlo na všech pracovištích  v prosinci 2011. Šest 

studentů (2 za každou součást) postoupilo do kola okresního, kde účastníci z naší školy dosáhli 

8.-15. místa (slečny Šenková /OA/, Barnincová a Špačková /SZŠ/). 

 

Reciační soutěž – proběhla na pracovištích SZŠ a SOŠ v dubnu 2012. Z tohoto kola byly 

vybrány žákyně Kalafusová a Stavarková, které školu reprezentovaly na regionální recitační 

soutěži středních zdravotnických škol. 

 

Studenti čtou a píší noviny – 2. a 3. ročníky OA. 

 

Předmětová komise cizích jazyků připravila žáky na tyto soutěže: 

      

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce proběhlo letos dne 13. 1. 2012 na 

pracovišti OA, Dukelská 350, zúčastnilo se 8 studentů z OA a 1 ze součásti Tyršova. 

 

Výsledky:  

1. Jana Pěnčíková, 3. roč. OA 

2. Gabriela Sedláková, 2. roč. OA 

3. Iveta Münsterová, 3. roč. OA 

Jana Harabišová, 2. roč. 

 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce proběhlo letos dne 11. 1. 2012 na pracovišti 

OA, Dukelská 350. 

 

Výsledky: 

1. místo: Lukáš Knápek, 2. roč. SOŠ 

2. – 3. místo: Kateřina Šenková, 3. roč. OA 
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3. místo: Lara Žilinská, 1. roč. SOŠ 

Lukáš Knápek reprezentoval naši školu v okresním kole, kde obsadil 3. místo. 

 

Na pracovišti OA se také konala školní kola konverzačních soutěží ve španělském, francouzském  

a ruském jazyce. Soutěže probíhaly ve dvou kategoriích s těmito výsledky: 

 

Španělský jazyk: 

1. kategorie: 

1. místo: Markéta Fijtíková, 2. ročník 

2. místo: Kateřina Holemá, 1. ročník 

3. místo: Lara Žilinská, 1. ročník 

 

2. kategorie: 

1.  místo: Petra Martochová, 4. ročník – postup do kraj. kola 

2.  místo: Michaela Gilarová, 3. ročník 

3. místo: Veronika Valášková, 3. ročník 

 

Francouzský jazyk: 

1. místo: Nikol Žitníková, 1. ročník 

2. místo: Iva Kratochvílová, 1. ročník 

3. místo: Andrea Bartoňová, 2. ročník 

 

Do krajského kola postoupila Nikol Žitníková. 

 

Ruský jazyk: 

1. místo: Marie Schenková, 3. ročník 

2. místo: Lucie Jurečková, 2. ročník 

3. místo: Lucie Juřicová, 3. ročník 

 

Soutěžící postoupili do regionálního kola v Ostravě-Porubě. 

 

Regionální kolo konverzační soutěže  v anglickém a německém jazyce pro zdravotnické školy 

proběhlo na SZŠ v Opavě. Naši školu reprezentovali v anglickém jazyce Filip Staněk, 3. ZL –  

4. místo, Markéta Kováčiková, 3.ZL – 5. místo v kategorii 3. a 4. ročníků, Lada Balagová, 2.ZL – 

6. místo a Kristýna Špačková, 1. ZL – 8. místo v kategorii 1. a 2. ročníků, v německém jazyce 

získal Patrik Kouba 3. místo v kategorii 3. a 4. ročníků.  

 

Dne 16. 3. 2012 se na pracovišti OA, Dukelská 350, uskutečnila soutěž Spelling Bee – hláskování 

v anglickém jazyce. Soutěžilo 13 studentů 1. a 2. ročníku. 

 

1. místo Radek Vlasák, 2. ročník 

2. místo Gabriela Sedláková, 2. ročník 

3. místo  Kristýna Hrnčárková, 1. ročník 

 

Tito studenti postoupili do krajského kola v Ostravě-Porubě. 

 

Předmětová komise společenských věd připravila: 

- PK na SOŠ připravila dějepisnou soutěž „Osobnosti a události 21. století“, která se konala  

7. 3. 2012. Zúčastnilo se jí 19 žáků ze všech oborů SOŠ. Zvítězil Lukáš Müller /OB3/,  
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2. místo obsadil Martin Mužík /PD1/ a na 3. místě skončila Barbora Polcerová /VS4/. 

Vítězové prokázali překvapivě dobrou orientaci v nejnovějším dění v ČR i ve světě. 

 

- 29. 11. 2011 se na SOŠ uskutečnila vědomostní soutěž z veřejné správy a právu pro 

studenty 2. – 4. ročníku oboru VS. Soutěž prokázala výborné znalosti nejlepších žáků.  

Pořadí: 1. Iveta Chromňáková /VS3/, 2. Kateřina Mocková /VS 2/, 3. Barbora Polcerová 

/VS4/. 

 

V rámci předmětové komise přírodovědných předmětů proběhly soutěže: 

 

Matematické soutěže – Školní kolo piškvorky – listopad 2011- 6 žáků ZŠ a 25 žáků SOŠ. Na MSŠ 

se 30 žáků účastnilo školního kola v řešení SUDOKU. Jedno družstvo SOŠ (3 studenti) se dostali 

do krajského kola. Dne 7. 2. 2012 proběhlo celoškolské kolo MO /42 studentů/, 8 se dostalo do 

celostátního kola ve Valašském Meziříčí /D.Holub IT 1, K.Kulatá VS1, K.Bazalová IT2, L.Knápek 

IT2, S.Kelíšek IT3, V. Dreslerová VS3, J. Řezníčková IT4, J.Fojtů IT4/. V březnu proběhl na OA 

Matematický klokan – 10 studentů ve dvou kategoriích. 

 

Předmětová komise ekonomických předmětů připravila žáky na soutěže: 

 

• Soutěž v řešení ekonomických problémů pro 2. ročník 

Datum konání: 10. listopadu 2011 

Účastníci soutěže: celkem 32 účastníků oborů Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, 

Veřejnosprávní činnosti, Informační technologie 

Příprava testových témat – Ing. Bambuchová, Ing. Tomančáková 

Pořadí soutěžících: 

I. místo: Adéla Maloušková, Andreas Soška, OA – 2.B 

II. místo: L. Knápek, V. Straka, IT2 

III. místo:  Adam Kantor, Karel Zlevor, EL – 2.A 

 

• Soutěž v řešení ekonomických problémů pro 4. ročník 

Datum konání: 14. března 2012 
Účastníci soutěže: studenti 4. ročníku oborů Obchodní akademie, Veřejná správa, Informatika 

v ekonomice, Obchodník a Podnikání (soutěžní tým měl 2 členy): celkový počet účastníků – 28 

žáků. 

Soutěž měla dvě kola – písemný kvíz z odborných ekonomických pojmů a obhajoba zadaného 

ekonomického problému. 

Příprava testových otázek – Ing. Bambuchová 

Pořadí soutěžících: 

I. místo: Petr Plešek, Bohumil Segeťa, OA – 4.B 

II. místo: Pavlína Valášková, Lucie Jeličová, Podnikání – 4.r. 

III. místo: Petra Kučerová, Sandra Dostálová, EL – 4.A 

IV. místo: Nikola Kovářová, Ester Kvapilová, EL – 4.A 

 

Zkušební komise: 

předsedkyně:  Ing. Lenka Tomančáková 

členka  Ing. Irena Bambuchová 

 

• Soutěž v účetnictví pro 4. ročník 

Datum konání: 12. prosince 2011 
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Účastníci soutěže: žáci 4. ročníku oborů Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Informační 

technologie. 

Soutěž zahrnovala šest úkolů, které prověřily účetní zdatnosti soutěžících. 

Pořadí soutěžících: 

I. místo: Jana Jurošková, 4.B – OA 

II. místo: Tomáš Musálek, 4.B – OA 

III. místo:  Sabina Strnadová, 4.B – OA 

 

• Soutěž v účetnictví – celostátní kolo soutěže 

 

Datum konání: leden 2012 

Za naši školu se v doprovodu Ing. Jiřiny Nováčkové zúčastnili dva žáci – vítězové prosincového 

školního kola. V celkovém počtu téměř 150 soutěžících nám Jana Jurošková a Tomáš Musálek 

(oba ze 4.B oboru Obchodní akademie) neudělali ostudu a úspěšně reprezentovali Mendelovu 

střední školu. 

 

Celostátní e-learningová soutěž – finanční gramotnost 

Datum konání: leden – březen 2012 

 

Pořadí soutěžících. 

I. místo: Eva Davidová, 3.A – EL 

II. místo: Patrik Cachnín, 3.A – EL 

III. místo: Nikol Hanezlková, 3.A – EL  

 

Předmětová komise grafických předmětů připravila žáky na soutěže: 

Pracoviště na ulici Dukelská: 

- 14. října 2011 – „Valašský datel“ – republiková soutěž studentů 2. ročníků ve zpracování 

testů na PC proběhla ve Valašském Meziříčí  

- 5. listopadu 2011 – „ZAV Hodonín“ – soutěž všech věkových kategorií ve zpracování textů 

na PC 

- 28. ledna 2012 – „ZAV Bruntál“ – republiková soutěž studentů 3. ročníků ve zpracování 

textů na PC 

- 14. června 2012 – „ZAV Ostrava“ sutěž v psaní na PC 1. ročníků SŠ v Ostravě  

- září 2011 – červen 2012 – internetová celorepubliková soutěž ZAV, která letos byla tvořena 

třemi soutěžními koly – každá z částí soutěže byla bodově ohodnocena, umístění školy 

ovlivní výši finanční částky, za kterou se pro další školní rok pořídí programová výuka ZAV  

- pohárových soutěží se průměrně zúčastňovali 3 studenti, internetové soutěže se po celý rok 

zúčast’novalo také kolem 3 studentů, 

- 27. března 2012 (Ostrava-M.Hory) proběhlo Krajské kolo ve zpracování textů na PC 

(discipliny: opis, wordprocessing, těsnopis, korektura textu)  

- květen 2012 – dvoukolová školní soutěž 1. ročníků – „minutovky“ (studenti se snaží na 

max. počet 25 pokusů napsat nejrychleji minutové cvičení), „2minutovky“ (studenti se 

snaží na max. počet 20 pokusů napsat nejrychleji 2 minutové cvičení),  

- v internetových i pohárových soutěžích reprezentovali školu studenti oboru OA, EL 

 

pracoviště na ulici Tyršova: 

- v internetových i pohárových soutěžích reprezentovali školu studenti oboru VS2 

(výsledky mimoškolních soutěží na http://www.zav.cz/souteze.html) 

 

 

http://www.zav.cz/souteze.html
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Státní zkoušky z písemné a elektronické komunikace 

V letošním školním roce bylo MŠMT pozastaveno vykonávání SZ ze zpracování textů na PC 

z důvodu slučování pracovišť, které se v této věci angažují a s tím následně úprava zákona. 

V novém školním roce již má SZ probíhat opět jako v minulých letech. 

 

Předmětová komise tělesné výchovy připravila: 

- Corny pohár v atletice (okresní kolo) 

- Volejbal chalpců (okresní kolo) 

- Volejbal dívek (okresní kolo) 

- Volejbal dívek (okresní kolo) 

- Krajské kolo ve volejbale dívek 

- Okrskové kolo v košíkové chlapců 

- Okresní kolo v košíkové chlapců 

- Školské kolo stolního tenisu 

- Okrskové kolo ve fotbale a futsalu 

 

Jednotlivé části školy také pořádali zajímavé akce jako „Non stop“ turnaj v košíkové a další. 

Školní rok hodnotíme jako celkově nejlepší ve sportovních aktivitách v dosavadní historii školy. 

Vynikající je vítězství volejbalistů v kraji a postup do kvalifikace – 5. Místo volejbalistů v ČR a 2. 

Místo v košíkové (dívky) v kraji a postup do kvalifikace. Co se týče organizace sportovních 

soutěží, je naše škola již tradičně nejaktivnější. 

 

Předmětová komise psychologie na zdravotnické sekci připravila žáky do těchto soutěží: 

 

Dne 5. 12. 2011 proběhlo na úseku zdravotnické školy školní kolo psychologické olympiády 

s názvem Láska a přetelství. Tomuto kolu předcházela třídní kola ve 3. Ročnících oboru 

zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent. Školního kola se zúčastnilo 9 studentů. Na 1. Místě 

se umístila Jana Reptová z 3.A obor zdravotnický asistent. Studentka postoupila do krajského kola, 

které se konalo na zdravotnické škole v Ostravě, kde se umístila na 3. místě. 

 

Dne 22. 3. 2012 proběhlo školní kolo SOČ, kterého se zúčastnilo celkem 5 studentů zdravotnické 

sekce. Soutěžili zde tito studenti s těmito tématy:  

Alice Krumpolcová – 3. ZL – Asistovaná reprodukce – obor biologie, 

Markéta Kováčiková a Patrik Kouba – 3. ZL – Problematika bezdemovectví – obor psychologie, 

Alena Tomšů – 3. ZL – Prevence zubního kazu u dětí na 1. stupni ZŠ – obor zdravotnictví 

Ivana Pavlovská – 4. ZA – Karcinom děložního čípku – obor didaktické pomůcky. 

 

Dne 4. 5. 2012 se konalo ve Frenštátě pod Radhoštěm okresní kolo SOČ, kde všichni výše uvedení 

studenti obsadili ve všech kategoriích 1. Místa a postoupili do krajského kola. 

 

Dne 14. 5. 2012 se konalo v Ostravě na Vysoké škole báňské krajské kolo SOČ. V tomto krajském 

kole obsadila studentka Krumpolcová 1. místo a postoupila tak do celostátního kola, studenti 

Kováčiková a Kouba 3. místo a studentka Tomšů také 3. místo. 

 

Ve dnech 15. 6. – 17. 6. 2012 se konalo v Kutné Hoře celostátní kolo SOČ, kde Moravskoslezský 

kraj reprezentovala studentka Krumpolcová a obsadila zde 13. místo. 

V měsíci květnu studenti 1.B, (celkem 10 studentů), vyhráli celorepublikovou soutěž s názvem 

Stop kyberšikaně a obsadili 1. místo. Vytvořili komiks s názvem „I slova mohou ranit“. Hlavními 

aktéry této soutěže byli Dominik Petrželka a Martin Orság. 
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Výše zmínění studenti – Orság a Petrželka v měsíci červnu seznámili studenty zdravotnické školy 

s tímto tématem a to formou přednášky, která byla obohacena o dotazníkové šetření. V této 

činnosti budou pokračovat v příštím školním roce a to na základních školách. V této oblasti naše 

škola navázala spolupráci s Policií České republiky v Novém Jičíně. 

 

Předmětová komise ošetřovatelství zorganizovala: 

 

Školní kolo 1. pomoci, kterému předcházela třídní kola. Soutěže se zúčastnili žáci, kteří navštěvují 

kroužek první pomoci. Největším úspěchem je dosažení 1. místa na celostátní soutěži První 

pomoci v Brně. 

 

Tabulkový přehled soutěží viz příloha č. 4 

 

 

8.1.1 Exkurze, kulturní akce a zahraniční zájezdy 

 
Exkurze  a kulturní akce jsou významnou součástí výchovně vzdělávací práce školy a probíhají dle 

plánu jednotlivých předmětových komisí. 

 

Předmětová komise CJL připravila pro žáky Mendelovy střední školy celou řadu kulturních akcí 

(kino, divadlo, přednášky – i formou zájezdu). Šlo např. o tato představení: 

 

 Identita I.: Náš islám, Divadlo Feste Brno – 1. ročníky 

 Dr. Emil Hácha aneb Já na Háchu, Hácha na mě, divadlo Feste Brno – 3. ročníky 

 Karel Čapek: Bílá nemoc, Divadlo Rity Jasenské Praha – 2., 3., 4. ročníky 

 Janáčkova filharmonie- všechny ročníky 

 Něco za něco (Shakespeare) 

 Listování – ekonomie dobra a zla (Sedláček) 

 Rodina je základ státu - filmové představení v kině Květen  

 

Předmětová komise CIJ připravila tyto akce: 

 

Studenti SOŠ a OA se v rámci projektů zúčastnili zahraničních stáží v Irsku, Německu a 

Španělsku, studenti SZŠ se zúčastnili zahraniční stáže ve Velké Británii. Všechny pobyty se 

uskutečnily v termínu 12. 5. – 9. 6. 2012. 

 

Ve dnech 9. až 15. června 2012 proběhla návštěva petrohradských studentů. Tato návštěva je 

součástí recipročního výměnného pobytu. Naše studetky navštíví Petěrburg ve dnech 23. 6. – 3. 7. 

2012. 

 

Studenti SZŠ se v termínu 4. – 9.10.2011 zúčastnili zájezdu do Velké Británie. 47 studentů ze 

všech součástí se zúčastnilo v březnu 2011 poznávacího zájezdu do Krakova a Osvětimi. 
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Předmětová komise společenských věd zajistila: 

 

a) Exkurze: 

 vlastivědné exkurze do muzea v Novém Jičíně, do zámků v Kuníně a v Lešné u 

Valašského Meziříčí, do Památníků F. Palackého v Hodslavicích, S. Freuda v Příboře 

aj.A.Komenského ve Fulneku a do kapucínského kláštera ve Fulneku 

 procházka po Novém Jičíně s dr. Wesselym 

 do Prahy pro 4. ročníky všech součástí MSŠ 

 do Vídně a Berlína 

 do Krakova a Osvětimi /14.10.2011/ pro všechny součásti MSŠ 

 projekce filmů „Králova řeč“ a „Nickyho rodina“ 

 zámek Kunín – 1. ročníky 

 Žerotínský zámek Nový Jičín – 1. ročníky 

 

b) Přednášky, besedy a projekty 

 s psychologem PhDr. Svobodou o mezilidských vztazích 

 s Mgr. J. Mičaníkem z MěÚ v Novém Jičíně o sociálně-právní ochraně dětí 

 Účast na projektu „Člověk v tísni“ – beseda s pamětníkem okupace p. Luďkem      

 Eliášem z Ostravy a projekce filmu „Pavel Tigrid-Evropan“ 

 s mluvčím Policie ČR o nebezpečí sociálních sítí a o návykových látkách 

 s paní Zuzanou Skácelovou z Ostravy, pamětnicí holocaustu, v aule MěÚ v N. Jičíně 

 na ekonomické sekci pokračoval v hodinách SVS a ZSV projekt „Světová škola“ 

 24.11.2011 se konala ve spolupráci s partnerskými školami PTS /Polytechnische 

Schule/ Graz, Maria Regina College z Malty a Gimnazjum v Ksawerowie mezinárodní 

akce „Switch off Day“ /Den bez proudu/. Ve škole byla celý den omezena dodávka el. 

energie.  

Smyslem akce bylo šetření energiemi a omezení emisí skleníkových plynů a 

zjištění, jak hlubokou ekologickou stopu za sebou lidé zanechávají a jak je možné 

ji individuálně zmírnit. 

1.2.2012 si v Praze žáci a učitelé z ekonomické sekce MSŠ slavnostně vyzvedli 

/společně s 11 dalšími školami v ČR/ certifikát „Světová škola“. Právo užívat titul 

„Světová škola“ byl přiznán společností „Člověk v tísni“ a Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR. 

 

Předmětová komise ekonomických předmětů připravila exkurze pro 3. ročníky: 

 

• ŽO Městského úřadu Nový Jičín 

• ČS, KB, ČSOB v Novém Jičíně 

 

Předmětová komise odborných předmětů zdravotnické součásti připravila: 

 

V průběhu roku v rámci předmětů Ošetřovatelství, Ošetřování nemocných, Základů ošetřovatelství 

ve 3. ZL, Psychologie, Somatologie a První pomoci absolvovali vyučující odborných předmětů 

celou škálu odborných exkurzí a stáží. 

 

V nemocnici v Novém Jičíně kromě základních oddělení navštěvují naši žáci laboratoře klinické 

biochemie, rehabilitační odd., sádrovnu, operační sály a odborné ambulance, transfuzní oddělení, 

centrální sterilizaci, lékárnu, logopedii, genetickou laboratoř aj. 
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Další naše instituce pro vzdělávání formou exkurzí jsou: 

 

- Ústav pro sluchově postižené Valašské Meziříčí 

- Dětské centrum Nový Jičín 

- Dětský domov Nový Jičín 

- Beskydské oční centrum Nový Jičín 

- Hospic Citadela Valašské Meziříčí 

- Agentura domácí péče OAZA Nový Jičín 

- Psychiatrická léčebna Opava 

- Kojenecký ústav Valašské Meziříčí 

- Dětské centrum Kopřivnice 

- Domovy pro seniory v Novém Jičíně 

- Škola života Nový Jičín 

- Medcentrum Nový Jičín 

- Radioterapie Nový Jičín 

- Fakultní nemocnice Ostrava 

- SPEA – rentgenové centrum v Olomouci 

- Anatomický ústav Brno 

- Rychlá záchranná služba Nový Jičín 

- Hasiči Nový Jičín 

- Rodný dům S. Freuda 

- Mateřské školy v Novém Jičíně 

 

 

8.1.2 Další aktivity – projektové dny, projekty a kroužky 

 
Pro žáky zdravotnických oborů byly připraveny tradiční projekty – Den s profesionály a 24 hodin 

s handicapem. 

Dne 19. 12. 2011 proběhl pro studenty 4. ročníků již 3. ročník akce s názvem Den s profesionály. 

V hodinových blocích přednášeli studentům zdravotníci – staniční sestra JIP pí Figarová – 

specializované pracoviště JIP, Bc. Sestra, pí Sekerová – na téma resuscitace, Mgr. pí Dlouhá, 

logopedka – Získané neurogenní poruchy komunikace a PhDr. P. Lukáš Humpl, mluvčí 

Moravskoslezského záchranného systému – Práce interventů v záchranném systému. 

 

Dne 28. 2. 2012 proběhl pro studenty 3. ročníků IV. ročník akce s názvem Den s profesionály. 

Opět v hodinových blocích přednášeli zdravotníci – Mgr. Sylva Eslerová – Canisterapie, Mgr. 

Holek, p. Bc. Kelo a p. Bc. Hrudík – záchranáři – Práce záchranářů v terénu. 

 

Dne 14. 12. 2011 v rámci Dne otevřených dveří proběhl 8. ročník akce 24 hodin s handicapem, 

kterého se zúčastnilo celkem 15 studentů ze 4. ročníku obor zdravotnický asistent. I v tomto roce 

se ze studentů stali těžce nemocní a handicapovaní klienti, o které se starali v roli sestřiček jejich 

spolužáci. Studenti mimo jiné procvičovali komunikaci s různě handicapovanými klienty. Akce 

byla obohacena odbornými workshopy, které opět organizovali odborní vyučující ošetřovatelství a 

psychologie. Studentům byl nabídnut znakový jazyk, rehabilitační ošetřovatelství, canisterapie, 

zásady komunikace a jednání se zrakově a tělesně handicapovanými. 
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Na pracovišti obchovní akademie, proběhly tyto akce: 

 

Projekt s názvem „Svět práce“ byl realizován již počtvrté. Jeho hlavní cíle - umožnit žákům prožít 

konkrétní situace, které je mohou potkat při hledání zaměstnání a zároveň se setkat s odborníkem 

z oblasti personalistiky – byly tentokrát splněny rovněž na sto procent. 

 

Projekt pro třetí ročníky byl zahájen v listopadu 2011, kdy VP seznámila studenty s podmínkami a 

hodnocením projektu, a probíhal až do února 2012, kdy se uskutečnily fiktivní pohovory vítězů 

školního kola. Finálové přijímací pohovory se konaly na MěÚ v Novém Jičíně, v Modré pyramidě 

a nově i v Komerční bance. Školní kolo i finále potvrdilo, že výkony a vystupování studentů se rok 

od roku zlepšují, studenti se na projekt zodpovědně připravují, jsou motivováni a při fiktivních 

pohovorech je jejich odborná i osobní připravenost pro budoucí zaměstnání na vysoké úrovni. 

Studenti 2. Ročníků se školního kola účastní jako aktivní diváci (hodnotí prezentace). Tato 

spolupráce žáků různých ročníků se nám velmi dobře osvědčila a studenty baví. 

 

Projektový den E 3 – ekologie, ekonomika, Evropa proběhl opět v červnu 2012 již počtvrté. 

Projektu se zúčastnili všichni žáci i vyučující. Opět žáci pracovali ve workshopech, které si 

vybírali podle svého zájmu. Žáci se zaměřili na problematiku Feir Trade, Tvorbu elektronického 

obchodu, Třídění odpadu, Dárcovství krve, Rodinné finance, Globální problémy lidstva, Analýzu 

spotřebního chování na Novojičínsku. Témata byla opravdu rozmanitá a pro žáky zajímavá a celá 

akce byla zdařilá. 

 

Projekt (CZ l.07/2.3.00/09.0024) „Systém využití počítačem podporovaných experimentů 

k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol“ 

Projekt se realizuje ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostravě. V tomto školním roce 

proběhly kroužky vybraných žáků, které vedli tito učitelé: 

 

Mgr. Jalůvková Zuzana (za BI) 

Ing. Michalová Lenka (za CH) 

Mgr. Milan Nohel (za FY, MAT) 

Ing. Jiří Arnošt (za ICT). 

 

Kroužek fungoval od října do května školního roku 2011/12. Žáci byli testováni a výsledky testů 

budou porovnány s těmi, které dělali na začátku projektu, tj. před dvěma lety. Výsledky porovnání 

dodá Ostravská univerzita. 

Ve dnech 11. a 12. 6. 2012 se konal workschop v Hotelu Ráztoka v Trojanovicích. Studenti 

zúčastněných škol zde prezentovali své přírodovědné práce s využitím ICT a senzorů, se kterými se 

seznámili v kroužku. Za naši školu se zúčastnili tito studenti třídy ZL3. 

 

Jana Kostelníková 

Kristina Barkoczyová 

Klára Bednářová 

Lucie Palarčíková 

 

Naše studentky prezentovaly své práce: 

„Měření kyslíku a oxidu uhličitého při fotosyntéze.“ (Jana a Kristina) 

„Měření pH vody ve vodních nádržích a tocích našeho reginu.“ (Klára a Lucie) 

 

Projekt skončil v červenci 2012. Naší škole zůstala měřící technika a notebooky, které byly 

doposud v majetku Ostravské univerzity. Závěrečná zpráva z testování – viz příloha č. 5. 
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Škola nabídla svým žákům kromě sportovních kroužků také kroužky doučovací a zájmové. 

 

Zájmový kroužek: 

Komplexní příprava k maturitní zkoušce z anglického jazyka. 

Účel: 

pomoc s přípravou ke státní maturitní zkoušce z anglického jazyka studentům 4. ročníku studijních 

oborů: informatika v ekonomice, veřejnosprávní činnosti, obchodník a 2. ročníku denního 

nástavbového studia oboru podnikání. 

 

Náplň kroužku: 

1) Shrnutí gramatiky úrovně B1, jejíž znalost se předpokládá pro úspěšné zvládnutí státní 

maturitní zkoušky základní úrovně. 

2) Didaktický text (poslech a porozumění čtenému textu) – strategie a procvičování. 

3) Písemná práce – seznámení žáků se slohovými útvary požadovanými na základní úrovni 

obtížnosti (strategie a jejich procvičování). 

4) Ústní část – práce s pracovním listem a jeho částmi (strategie a procvičování) 

 

Hodnocení: Přístup studentů k docházce a výuce samotné byl aktivní, zadané úkoly plnili 

zodpovědně. Do kroužku se přihlásilo 22 studentů. 

 

Pro žáky zdravotnických oborů byly opět nabídnuty 2 zájmové kroužky: 

l)  kroužek arteterapie 

2) kroužek první pomoci 

 

V rámci přípravy studentů oboru Zdravotnický asistent k maturitě, proběhly o vedlejších 

prázdninách 4 Anglické dny, kdy vyučující v 5-hodinových blocích procvičovali se studenty 

didaktické testy a poslechy a strategie ke zvládnutí těchto testů. 

 

3) sportovní kroužky 

- sportovní hry – hoši 

- sportovní hry – dívky 

- basketbal 

- volejbal 

- výcvik na lezecké stěně 

 

 

8. 2.  Výchovné poradenství 
 

Úsek výchovného poradenství na Mendelově střední škole v Novém Jičíně vychází z realizace 

závazných dokumentů pro oblast poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních. 

 

Plány práce výchovných poradců úzce navazují na hlavní úkoly Mendelovy střední školy a vlastní 

činnost vychází ze specifik práce jednotlivých součástí. Oblasti výchovných poradců byly 

podrobně rozpracovány v plánech práce výchovných poradců na školní rok 2011-2012. Úkoly VP, 

tak jak byly stanoveny v plánu na školní rok, byly splněny. 

Dlouhodobé úkoly jsou koordinovány se všemi subjekty Mendelovy střední školy a orientovány na 

poradenskou, metodickou a informační oblast. Mimořádná pozornost je věnována úzké spolupráci 

s třídními učiteli, rodiči, vedením školy a institucemi, se kterými VP spolupracují. Vzájemná 
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spolupráce se rozvíjí i s pedagogicko-psychologickými poradnami v souvislosti s probíhající státní 

maturitou. 

 

Důraz je kladen na diferenciaci a individualizaci vzdělávacího procesu, včetně integrace žáků se 

specifickými vzdělávacími potřebami a výchovně-poradenskou činnost. 

 

V evidenci VP bylo v tomto školním roce na všech součástech školy 39 žáků se specifickými 

poruchami učení. 

 

Dle IVP se vzdělával jeden student z 3. ročníku OA. 

Hlavní směry výchovného poradenství a za úspěšné lze považovat: 

 

- Aktivní spolupráce s pedagogickými pracovníky školy – metodické vedení TU 

- Spolupráce s koordinátorem sociální prevence 

- Adaptace a začlenění žáků 1. ročníků do kolektivu školy 

- Kariérové poradenství pro žáky 3. a 4. ročníků 

- Projekt pro 3. ročníky OA – Svět práce 

- Přednáška „Rady začínajícím milencům“ pro 1. a 2. ročníky 

- Beseda s pracovníkem sociálního odboru Mgr. Mičaníkem na téma: Sociálně právní 

ochrana dětí a mládeže pro 3. a 4. ročníky 

- Dotazníkové šetření – spokojenost žáků  

- Individuální přístup a péče o žáky se SVPU a chováním a zdravotním znevýhodněním 

- Poradenství a podporu žáků etnických a jiných minorit 

- Pomoc žákům v problémových životních situacích 

- Spolupráce s rodiči žáků 

- Návštěvy VP a vyučujících na třídních schůzkách ZŠ v okrese i mimo něj 

- Návštěva ÚP s besedou na téma „Co po maturitě“ pro 4. ročníky 

- Účast a organizace GEMA – propagace školy v Novém Jičíně 

- DOD – informace o možnostech studia na MSŠ 

- Organizace přehlídky VŠ – Gaudeamus Brno 

 

Přehled kázeňských opatření: 

 

Důtka TU Důtka ŘŠ 
Snížený stupeň 

z chování 
Podmíněné 

vyloučení 

Vyloučení ze 

studia 

40 32 10 5 2 

 

V průběhu roku se konalo 17 výchovných komisí pro řešení závažných porušení školního řádu. 

Výchovná opatření byla účinná. Dvě studentky, které byly v podmíněném vyloučení, nedodržely 

školní řád, a proto byly za další neomluvenou absenci ze studia vyloučeny. O účinné spolupráci a 

vzájemné koordinaci svědčí i skutečnost, že všechny vzniklé problémy byly řešeny ihned. Závažné 

problémy jsou řešeny vždy se zákonnými zástupci žáků a z jednání jsou vedeny záznamy. 

Rodiče požádali o přerušení studia ze zdravotních důvodů u 2 studentek. 

 

Vedení Mendelovy střední školy provádí pravidelně v závěru roku analýzu výchovných problémů 

žáků. Situace je projednávána na závěrečném jednání pedagogické rady pro daný školní rok. 

Veškerá dokumentace výchovného poradenství je evidována u výchovných poradců jednotlivých 

součástí. 

Úkoly na úseku výchovného poradenství jsou průběžně a systematicky realizovány. 
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8. 3. Výchova ke zdraví a sportu 

 
Škola zorganizovala pro 1. ročníky lyžařské kurzy a pro 2. ročníky sportovně turistické kurzy.  

Na lyžařských kurzech jsou žáci zapojeni do výcviku sjezdového lyžování, běžeckého lyžování a 

snowboardingu. Žáci jsou rovněž seznámeni s teorií a historií lyžování, se zásadami chování na 

horách i se základy první pomoci. 

Na STK je žákům nabídnuta cykloturistika, horolezectví, kanoistika, pěší turistika a celá řada 

dalších sportovních aktivit a her. Z teoretických oblastí se seznamjí se zdravovědou, topografií, 

ochranou obyvatel při mimořádných situacích a teorií cyklistiky. 

 

 

8. 4.  Humanitární a charitativní akce 
 

Žáci školy, ale i vyučující se již dlouhodobě zapojují do celé řady charitativních a humanitárních 

akcí. 

 

Charitativní činnost na součásti IT a veřejnosprávní 

 

Na přelomu let 2011 a 2012 se uskutečnila sbírka, kterou studenti i učitelé součásti IT a 

veřejnosprávní podporují již třetím rokem afrického studenta Jamese Okweru. Pro jeho studia bylo 

třeba vybrat 7 000,- Kč na jeden školní rok, což se studentům podařilo. S Jamesem čile 

korespondujeme, jeho dopisy jsou překládány v hodinách angličtiny a vystaveny spolu s dalšími 

informacemi na nástěnce. Program Adopce na dálku je organizován Arcidiecézní charitou Praha. 

 

Vzhledem k tomu, že se vybralo 7 300,- Kč, nakoupili jsme za 300,- Kč s organizací Člověk v tísni 

15 sazenic ovocných stromů pro rodinu na Sri Lance. Certifikát z tohoto programu Skutečný dárek 

jsme rovněž umístili na nástěnku. 

 

V příštím školním roce plánujeme pokračovat v této započaté charitativní činnosti. 

 

Na součásti obchodní akademie proběhly tyto akce: 

 

II. ročník 24 hodin NON STOP v basketbalu. 

Ve dnech 20. – 21. 4. se na naší škole uskutečnil již 11. ročník basketbalovéo maratonu 24 hodin 

NON STOP v basketbalu. Akce se zúčastnilo 60 hráčů z novojičínského regionu a 15 studentů a 

studentek naší školy, kteří se podíleli na organizaci celé akce. 

 

Celá tato akce měla charitativní význam. Navázali jsme spolupráci se Speciální mateřskou a 

základní školou Motýlek v Kopřivnici. Díky finanční pomoci sponzorů, hráčů a diváků jsme mohli 

ředitelce školy předat částku ve výši 16 766,- Kč. Tato částka byla určena na vybavení školy. 

 

Televizní reportáž z akce můžete zhlédnout na internetových stránkách TV POLAR: 

http//www.polar.cz/archiv/video/regionalni-zprávy-polar-25-04-2012-18-00 

 

Adopce na dálku – Indie 

 

I v letošním školním roce – 2011/12 naše škola podpořila projekt arcidiecézní charity Adopce na 

dálku. Letos máme adoptované děti z Indie, učitelský sbor má dívku Melishu D´Souza a studenti 
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dívku Meenakshi Shalivan. Indii jsme zvolili z důvodu nižších finančních nároků (4 900,- Kč na 1 

dítě) – ubývá nám studentů ve škole. Studenti přispívají v průměru částkou 20,- - 30,- Kč. 

 

Také letos jsme věnovali velké úsilí propagaci a více času tomu, abychom dobře informovali naše 

studenty o potřebnosti a účelnosti projektu. Zapojili jsme učitele anglického jazyka, neboť 

dopisování s adoptovaným dítětem probíhá v angličtině. Studenti 1. roč. píší (podle našeho ŠVP) 

svému adoptovanému dítěti dopisy v hodinách AGJ. 

Pro studenty 1. roč. si Barbora Maňuchová a Markéta Fojtíková, studentky 2. roč., připravili 

v Powerpointu prezentaci, kterou patřičně okomentovaly a pustily propagační film – prezentace a 

film s následnou diskusí trvala 1 vyučovací hodinu v každé třídě. Poslali jsme veliké množství 

dopisů a také vánoční dárky. Projekt Adopce přispívá k rozvoji sociálních kompetencí studentů, 

učí je myslet multikulturně a také jednat zodpovědně ke světu. Ve škole visí také nástěnka se 

všemi informacemi. 

 

Na zdravotnické součásti proběhly tyto charitativní akce: 

 

• Srdíčkový den 

• Šance 

• Červená stužka 

• Píšťalka 

• Květinový den 

• Bílá pastelka 

 

21. září 2011 se žáci zdravotnické sekce zapojili do akce „Srdíčkový den“ – charitativní sbírka 

určená pro pomoc kriticky nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem, účastnila se třída 4.A, 

vybraná částka Kč 2745,- byla převedena na účet občanského sdružení Život dětem 

(www.zivotdetem.cz). 

 

9. listopadu se uskutečnila sbírka pro projekt Šance. Projekt Šance, občanské sdružení, je první 

preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež. V rámci 

sbírky prodávala třída 2. ZL propisky, které kompletují v pracovní dílně ti, kterým se Šance snaží 

pomoci. Studenti prodejem získali Kč 3 315,-. 

 

7. prosince 2011 proběhla sbírka „Červená stužka“ – spolupracovala třída 3.A, na konto 

Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovy jsme odeslali 1630,- Kč. 

 

V březnu 2012 proběhla Celorepubliková veřejná sbírka „PÍŠŤALKA“ – tentokrát byla do 

spolupráce zapojena třída 3.B, výsledkem sbírky byla částka Kč 5 445. 

Píšťalka pomáhá dětem a mladým lidem se získaným handicapem. Studenti dostali možnost 

věnovat 50 % vybraných peněz konkrétnímu člověku ve svém okolí, který přišel o zdraví při 

autonehodě, sportu nebo za jiných okolností. Této možnosti jsme využili a více než  Kč 2 700,- 

dostal formou sponzorského daru od občanského sdružení mladý muž, kterému po vážném úraze 

krční páteře zůstaly trvalé následky. 

 

V květnu jsme se zapojili ve spolupráci s Ligou proti rakovině do celorepublikové kampaně 

věnované letos nádorovému onemocnění ledvin. Český den proti rakovině – Květinový den, 

proběhl 16. 5. 2012. Sbírku uskutečnila 2.B. Studenti byli skvělí a během dopoledne prodali 

věechny kytičky a vybrali rekordní částku Kč 11 251,-. 

 

Celkem se letos uskutečnilo 5 celostátních sbírek a zapojilo se přibližně 220 studentů. 

http://www.zivotdetem.cz/
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Pedagogický sbor zdravotnické sekce MSŠ i nadále pokračuje ve spolupráci s Arcidiecézní 

charitou Praha v projektu Adopce na dálku. 

 

V rámci tohoto projektu učitelé již několik let podporují dívku Teddy Namusisi z Ugandy. Jak nás 

dívka informovala ve svých dopisech, v roce 2011 úspěšně ukončila základní vzdělání, tzv. 

ordinary level. Nyní pokračuje ve vzdělávání na internátní škole St´Maria Gorret Institute, kde 

studuje dvouletý kurz vaření, zakončený zkouškou a certifikátem. Toto studium by měla dokončit 

v r. 2013. 

 

V dopisech Teddy píše, že se jí na internátní škole líbí. Škola má příjemné prostředí, dostupná je 

tam voda i elektřina. Škola má mnoho studentů, všichni se podílí na různých činnostech jako je 

úklid tříd, zahradničení apod. 

 

Jsme rozhodnuti Teddy i nadále podporovat a umožnit jí dosáhnout co nejlepšího vzdělání. 

 

 

8. 5  Informace o činnosti školy pro veřejnost 

 
Škola se prezentuje a zve své zájemce o studium na Den otevřených dveří, který je zaměřen na 

propagaci oborů, seznamuje žáky ZŠ a jejich rodiče se vzdělávacími programy školy, životem a 

školními akcemi. V průběhu dne se zájemci o studium na Mendelově střední škole mohou podívat 

na průběh výuky v odborných a všeobecně vzdělávacích předmětech. Žáci se tak seznamují 

s atmosférou střední školy. 

 

Škola rovněž prezentuje svou práci na burze sředních škol GEMA. Žáci, rodiče i výchovní poradci 

ze ZŠ mají možnost kromě osobních konzultací, seznámit se s propagačním materiálem školy. 

 

V centru města je pravidelně aktualizován informační panel, který seznamuje občany města 

s nejdůležitějšími událostmi života školy. 

 

Škola rovněž infromuje o své činnosti a zajímavých projektech občany města prostřednictvím 

regionálního tisku, kabelové televize a webových stránek školy, které mají novou podobu. 

viz příloha č. 6 

 

Škola poskytuje řadu aktivit pro občany města a regionu: 

 

Zapojení žáků školy do pečovatelské služby (20 žáků školy zdravotnické části navštěvuje seniory a 

po domluvě s rodinami i handicapované děti – s Downovým syndromem, autisty a děti s DMO, 

sluchově postižené - v domácnostech. Žákyně oboru Zdravotnické lyceum jsou zapojeny do 

projektu logopedický asistent. Cílem projektu je rehabilitace řeči u pacientů po cévní mozkové 

příhodě. 

 

Škola spolupracuje s MŠ a ZŠ při propagaci a výuce první pomoci, 

probíhá školení první pomoci pro pedagogické pracovníky ost. školních institucí. 

Škola byla spolupořádajícím partnerem řady sportovních akcí – Pohár rozhlasu v atletice, Atletický 

čtyřboj, Pohár starosty v atletice, Mezinárodní pohár ZŠ v atletice. 
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8. 6   Významná ocenění 

 
Rovněž v letošním školním roce byli za mimořádnou pedagogickou činnost přesahující rámec 

školy navrženy na ocenění starostou města Nového Jičína „Učitelská osobnost roku 2012“ pí Mgr. 

Renata Klementová, vyučující anglického jazyka a p. Ing. Jiří Arnošt, vyučujcí ICT na škole. 

Oba pedagogové ocenění získali a převzali jej z rukou starosty v červnu při slavnostním předávání 

spojeném s kulturním programem a divadelním představením v Beskydském divadle. 

 

V celorepublikové soutěži o nejoblíbenějšího pedagoga „Zlatý Ámos“ byla zastoupena i MSŠ. 

Do ankety Zlatý Ámos navrhli žáci školy svou učitelku Ing. Irenu Bambuchovou. Ta postoupila do 

semifinále a dostala se mezi 15 nejoblíbenějších pedagogů v ČR. O této události byl uveden 

rozhovor s vyučující školy Ing. Bambuchovou v Novojičínském zpravodaji. 

viz přílohač. 7 

 

 

8. 7 Činnosti domova mládeže 
 

Činnost Domova mládeže při MSŠ probíhala na základě ročního plánu práce, který vychází ze ŠVP 

Domova a zahrnovala aktivity v oblasti poznávání, estetické, zdravotní a tělesné výchovy i oblasti 

pracovní výchovy. Úkoly byly splněny. 

 

Ve školním roce 2011/12 klesl počet ubytovaných na 16 žáků. Tato situace se projevila jako 

ekonomicky neudržitelná, a proto ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem přistoupila k ukončení 

činnosti Domova mládeže a podala žádost o jeho výmaz z rejstříku škol a školských zařízení. 

 

 

8. 8 Spolupráce s rodiči 

 
Škola se dlouhodobě opírá ve své výchovně vzdělávací práci o spolupráci s Radou rodičů, která 

zastřešuje rodiče žáků školy a působí na každé součásti. Rodiče významně pomáhají vedení školy 

s její činností. Ve spolupráci s Radou rodičů na Obchodní akademii je organizován tradiční ples 

této součásti. 

 

Vedení školy se s Radou rodičů schází čtyřikrát ročně a dle aktuálních potřeb a informuje rodiče o 

své činnosti. Přijímá podněty ze strany rodičů. Získané informace a závěry z porad jsou předávány 

na třídních schůzkách. 

 

 

8. 9 Sebevaluace školy 

 
Škola se každoročně zapojuje do projektu KVALITA a provádí testování žáků 1. ročníků a 

následně 3. ročníků. S výsledky testování je seznámeno vedení školy, třídní učitelé, vyučující 

testovaných předmětů a samotní žáci. Vše slouží ke zkvalitnění práce školy. Výsledky jsou 

zpracovány v příloze č. 8 

 

Autoevaluace nám slouží jako významný prostředek, který nám dává přehled o kvalitě naší práce. 

Cestu k ní vidíme především v osobním mistrovství a motivaci učitelů. Máme na škole řadu 

učitelů, kteří mají přehled o novinkách v oboru, účastní se pravidelných odborných školení, studují 
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odborný tisk a zapojují se do řady projektů. 

 

 

9.    Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 

V letošním školním roce neproběhla kontrola ze strany ČŠI. 

 

 

10.    Základní údaje o hospodaření školy 

Tyto údaje jsou zpracovány v Rozborech Mendelovy střední školy za kalendářní rok 2011 

a   14. března 2012 byly projednány  ve Školské radě a zaslány na Krajský úřad v Ostravě. 

 

 

10.1    Základní údaje o hospodaření školy 
              Naší  střední škole v Novém Jičíně  byly  stanoveny tyto závazné ukazatele:  

 

Na  rok  2012:      sdělení ukazatelů ze dne 29.6.2011. 

Příspěvek na provoz                                                                                     52 272 100 

 z toho: 

   1. Příspěvky a dotace –MŠMT                                            44 179 100   

 

       z toho      prostředky na platy  pedagog                             27 828 000 

                       prostředky na platy  nepedagog                           4 466 000 

                       ostatní osobní náklady  pedagog                             215 000 

                       ostatní osobní náklady  nepedagog                             5 000 

                       zákonné odvody                                                11  055 000 

                       FKSP                                                                       322 000 

                       Přímý ONIV                                                            280 000 

 

        

       z toho      program „Podpora sociálně znevýhodněných 

                       romských žáků  leden – červen 2012                         8 100 

 

 

   2. Příspěvky a dotace od zřizovatele                                    8 093 000 

 

       z toho      provozní náklady                                                 7 554 000 

                       zajištění přístupu k ICT                                            50 000 

                       účelové prostředky na odpisy DHIM a DNHIM    489 000 

                                             

Odvod  do rozpočtu kraje – odvod z investičního fondu                                          0 

Hospodářský výsledek                                                                                                 0 

 

 

Na  rok  2011:       
Příspěvek na provoz                                                                                     58 635 254,19 
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z toho: 

   1. Příspěvky a dotace –MŠMT                                            47 384 425  

       toho      prostředky na platy  pedagog                                28 258 000 

                       prostředky na platy  nepedagog                           4 780 000 

                       ostatní osobní náklady  pedagog                             140 000 

                       ostatní osobní náklady  nepedagog                             5 000 

                       zákonné odvody                                                11  281 000 

                       FKSP                                                                       330 000 

                       Přímý ONIV – náhrady                                           142 000 

                       Přímý ONIV                                                            317 000 

       z toho      posílení plat.úrovně PP s VŠ vzděl.                    

                       Prostředky na platy                                               1 141 000 

                       Zák.odvody + FKSP                                                400 000 

       z toho     částečná kompenzace  výdajů  maturitní zkoušky 

                      - ONIV                                                                        33 240 

       z toho      program „Podpora sociálně znevýhodněných 

                       romských žáků  leden – červen 2011                           9 100 

                                                 září – prosinec  2011                          7 700 

       z toho      rozvojový program „Hustota a specifika 2011“      

                       - mzdové prostředky  na platy nepedagogu              308 889    

                       - zákonné odvody                                                      105 022 

                       - FKSP                                                                          3 089 

      z toho       rozvojový program „Podpora organizace a ukončování 

                       středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných 

                       školách v podzimním zkušebním období“                  

                      - mzdové prostředky pedagogové                                80 900 

                      -zákonné  odvody                                                         27 506 

                      -FKSP                                                                               809 

                      -přímý ONIV                                                                14 170 

 

   2. Příspěvky a dotace od zřizovatele                               8 682 600 000 

          z toho   provozní náklady                                                   7 357 000 

                       zajištění přístupu k ICT                                              50 000 

                       prostředky na přijímací zkoušky                                17 800 

                       prostředky na maturity                                               41 700 

                       účelové prostředky na odpisy DHIM a DNHIM      907 000 

                       dotace na akci „Malování tříd a chodeb školy“        200 000 

                       účelové prostředky  na částečnou úhradu nákladů  

                       spojených  s realizaci projektu „Studenti bez hranic IV.“ 

                       programu  Leonardo da Vinci                                    96 100     

                       účelové prostředky na výdaje  spojené se zajištěním 

                       VI. ročníku soutěže v ovládání MS Office                 13 000           

                                             

 

   3. Projekty neinvestiční  - projekt ROP                                  241 574,85 

        „Vzdělávací centrum Mendelovy střední školy“ 

   4. Projekty neinvestiční  - projekt OPVK                            2 326 654,34 

        „Centrum dalšího vzdělávání Mendelovy střední školy“ 
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 Investiční dotace do investičního fondu                                 1 219 704,45 

 Z toho   

- projekt ROP    „Vzdělávací centrum Mendelovy                     1 026 504,45 

                              střední školy“    

- projekt OPVK   „ Centrum dalšího vzdělávání Mendelovy        193 200                                       

 

 

Odvod  do rozpočtu kraje – odvod z investičního fondu            27 000 

Hospodářský výsledek                                                                            0 

     

 

10.2.    Přehled  skutečných výnosů v hlavní  činnosti –  rok  2011 : 
 

Výnosů z hlavní  činnosti  v roce 2011 :                     

 
                                     účty 602    účty 644          účet 648        účet 649       účet 662      účet 663   

 

 

- kopírování                    17.191 

 

- stravování                1.052.664 

 

- ubytování DM            211.247 

   

- výnosy z prodeje /sběr kovů/               8.582 

 

- projekty                                                         1.308.606,76 

 

- ostatní  finanční výnosy                                                                167.189,81                                       

 

- úroky                                                                                                                3.198,02 

 

- kursové zisky                                                                                                                     76.434,99 

 

Celkem  výnosy          1.281.082                   1.308.606,76         167.189,81                      76.434,99 

                                                         8.582                                                          3.198,02                  
 

účet 603 – výnosy z pronájmu – KVIC Nový Jičín /výpůjčky/                                      13.680,00                                                        
 

účet 669 – Ostatní finanční výnosy                                                                                       2.041,00                                                                                                                                       

 

Dotace  poskytnuté MŠMT                                                                                           47 370 717,00  

 

Dotace  poskytnuté  nadřízeným orgánem  na provoz – MSK                                       8 697 860,42 

 

Dotace z jiných zdrojů - LEONARDO                                                                          1 738 019,77 

 

Dotace z jiných zdrojů- granty město Nový Jičín                                                              30 000,00 
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Dotace z jiných zdrojů - program celoživotního učení  - partneři 

                                          CZ/09/LLP-PS/LdV/007 ze zahraničí                                    28 611,72 

           

Dotace poskytnuté MSK  na  projekty - neinvestiční   náklady                                  1 990 789,00 

 

 C E L K E M     V Ý N O S Y    hlavní činnosti                              62.716 812,49 

 

 

10.3.    

Skutečné  náklady pokryté  z rozpočtu Moravskoslezského kraje  a vyhodnocení  

účelových prostředků  z rozpočtu zřizovatele: 
 

ÚZ 0001 -  na provoz vyčerpáno v plné výši  ……………………                 7 358 298,00 Kč 

ÚZ 0001 -  účelově určeno na „Malování tříd a chodeb školy“ ..                    200 000,00 Kč  

ÚZ 0001 – provozní náklady  - zajištění přístupu k ICT ……….                    50 000,00 Kč 

ÚZ 0001 -  provozní náklady – prostředky na přijímací zkoušky         16 502,00 Kč 

ÚZ 0001 – provozní náklady -  prostředky na maturity                         41 700,00 Kč 

z  toho:  

   501 – spotřeba materiálu                        1 562 497,59 

    502 – spotřeba energie                            3 224 982,61 

    511-opravy a udržování                             6 11 153,80 

    518- ostatní služby                                 1 974 729,30 

    521- mzdové náklady                                     12 224,00 

    524- zákonné soc. pojištění                              4 156,00 

    527- zákonné sociální náklady                     120 094,60 

    528- ostatní sociální náklady                         69 213,00 

    549- jiné ostatní náklady                                 1 483,00  

    551- Odpisy                                                   43 333,70  

   562- Úroky                                                       6 687,61 

   569 – Ostatní náklady                                    35 944,79 

 

     CELKEM …………………………     7 666 500,00 

 

Z toho vyúčtování účelových  prostředků: 

 

ÚZ 1    Účelové prostředky na přijímací řízení:                  poskytnuto     17.800,- Kč 

                                                                                                  vyčerpáno      16.502,- Kč 
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Přijímací zkoušky proběhly ve dnech 26.-28. dubna 2011. Zúčastnilo se celkem přijímacího řízení 

191 žáků a to: 

                                     zdravotnická škola                               83 žáků 

                                     obchodní akademie                            108 žáků 

Finanční  prostředky  byly  určeny na pokrytí nákladů na odměny  pracovníků , kteří se podíleli na 

realizaci 1. kola přijímacích zkoušek , a to na opravách písemných testů z matematiky a českého  

jazyka. 

Tyto prostředky  nebyly   plně  vyčerpané a proto bylo rozhodnuto  MSK  částku 1 298,- Kč  

použit na financování běžného provozu. 

 

 

ÚZ 1    Účelové prostředky na částečné pokrytí  zvýšených nákladů na maturitní zkoušky. 

 

Zřizovatel poskytl na zvýšené náklady částku ve výši  41 700,- Kč. Tyto prostředky byly použity      

na nákup  tonerů a xerogr. papírů. /DF 109,122,165,174,238,269,309,326,349/.  

Účelové prostředky byly vyčerpány. 

 

ÚZ  203     Účelové prostředky na VI. ročník regionální soutěže v ovládání MS Office 

vyčerpáno v plné výši ………………………………………………. 13 000,00 Kč 

 z toho:  

   501 – spotřeba materiálu                             13 000,00 

              ceny pro žáky, diplomy,knihy papír  

 

 

ÚZ 205  Účelové prostředky na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného 

               majetků 

vyčerpáno v plné výši ………………………………………………. 907 000,00 Kč  

    551 – Odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem ….. 952 270,00 

               z toho   ÚZ 205                                                            907 000,00 

                            ÚZ 005 – DČ                                                      1 977,00  

                            ÚZ 001                                                              43 293,00                       

 

 

ÚZ 339 – vyčerpáno  ………………………………………………………….    111 001,05 Kč 
zůstatek  účelových prostředků z  r. 2010, převod do roku 2011  na projekt 

EU Leonardo „ Studenti bez hranic III.“     

 

ÚZ 339 

Dotace na úhradu  spolufinancování   projektu programu EU Leonardo  

 „ Studenti bez hranic IV“ v roce 2010 nebylo čerpáno a převedeno 

 do roku 2011  ve výši   95 740,63 Kč  …………………………                          - 95 740,63 Kč 

 

C E L K E M       dotace poskytnuté z  MSK                                                     8 682 600,00 Kč 

C E L K E M       vyčerpané dotace z MSK  rok  2011                                     8 697 860,42 Kč 

Č E R P Á N Í      nevyčerpané dotace  r. 2010                                                   -111 001,05 Kč    

P Ř E V O D        dotace do roku 2012                                                               +  95 740,63 Kč 
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Dotace poskytnuty  zřizovatelem  MSK  na projekty  neinvestiční :                                    

/dle § 28 odst.2 zák.č.250/2000 Sb./ 

 
Dotace  na projekt EU   - Regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko 

 CZ.1.10/2.1.00/06.00366  "Vzdělávací centrum Mendelovy střední školy Nový Jičín",                 

který se uskutečnil v letech 2009-2010. Během tohoto projektu jsme použili na pokrytí 

neinvestičních nákladů  "Rezervní  fond" školy a po schválení 4. žádosti  a ukončení pro- 

jektu byla  tato  dotace  vrácená zpět do Rezervního fondu školy  ve výši           241 574,85 Kč                                              
 

 

Dotace  na projekt   podpory dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji  

CZ.1.07/3.2.07/02.0017   "Centrum dalšího vydělávání Mendelovy střední školy Nový Jičín" 

Předpokládané výdaje tohoto projektu od 1.1.2011 - 30.11.2013                                 4 797 090,00 

Kč 

Dotace MSK na úhradu neinvestičních nákladů byla v r.2011                                     2 326 654,34 

Kč s časovou použitelnosti do 30.11.2013. 

K 31.12.2011 bylo proinvestováno v neinvestičních nákladech  částka ve výši          1 990 789,00 

Kč 

Nevyčerpaná částka byla převedená při účetní závěrce k 31.12.2011 

do "Rezervního  fondu"  školy  ve výši   335 865,34 Kč  a v roce 2012 bude proinvestovaná          

 

Dotace poskytnuty  zřizovatelem  MSK  na projekty  investiční v roce 2011: 

 

Účelová investiční dotace do investičního fondu  na projekt EU    

- Regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko CZ.1.10/2.1.00/06.00366                          

"Vzdělávací centrum Mendelovy střední školy Nový Jičín", který se uskutečnil v letech 2009-

2010. Během tohoto projektu jsme použili na pokrytí investičních nákladů  "Fond investičního 

majetků"  školy a po schválení 4. žádosti  a ukončení projektu byla  tato  dotace  vrácená  

zpět do "Fondu investičního majetků"  školy  ve výši                                             1 026 504,45 Kč                                             
 

Účelová investiční dotace  na projekt   podpory dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji  

CZ.1.07/3.2.07/02.0017   "Centrum dalšího vydělávání Mendelovy střední školy Nový Jičín" 

byla poskytnutá  s použitelnosti do 30.11.2013  ve výši                                            193 200,00 Kč 

Tato dotace byla v roce 2011 proinvestovaná. 

 

Dotace z  mimorozpočtových  zdrojů   

Od obcí: 

Granty z rozpočtu Města Nového Jičína  ÚZ 0002   celkem  ve výši  30.000 Kč : 

 

1. Na základě smlouvy o poskytnutí dotace /grantu/  z rozpočtu Města Nového Jičína  byla 

poskytnutá částka ve výši  30.000 Kč  na  uspořádání „Výcvikového programu první  

   pomoci pro  žáky 8. a 9. tříd základních škol města.“  
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Od  mezinárodních institucí: 

 

  1.  Národní agentura  Centrum pro studium vysokého školství  

     Národní agentura Leonardo da Vinci     

 

       a/   Leonardo da Vinci Partnership v rámci Programu celoživotního učení 

             Program celoživotního učení CZ/09/LLP-PS/Ldv/007 

           Období:  1.8.2009 – 31.7.2011 prodlouženo ukončení 31.12.2011 

             Celkové plánované náklady financované poskytovatelem grantu činí 20.800 EUR. 

             Bylo poskytnuto vyúčtování  v  roce 2011                              130 234,70 Kč  

          Převedeno z  Rezervního fondu k 31.12.2011                    183 898,70 Kč 

            Čerpáno  v roce  31.12.20011                                                      314 184,99 Kč 

            Tento projekt byl   v roce 2011 ukončen 

       b/  Program Evropského společenství  LEONARDO DA VINCI  

             č.smlouvy CZ/10/LLP-LdV/IVT/134004 

             Název projektu:      „  Studenti bez hranic III. “     

             Období:  1.9.2010- 31.7.2011 

             Celkové plánované náklady financované poskytovatelem  jsou ve výši 50 000 EUR  

             a v roce 2010 byla poskytnutá záloha  40 000 EUR.  

             V roce použit  účetní kurz 25,06  Kč/EUR                                

             Bylo poskytnuto vyúčtování  v  roce 2011                                255 031,74 Kč  

             Převedeno z  Rezervního fondu k 31.12.2010                              1 005 177,00  Kč 

             Čerpáno bylo k 31.12.2011                                                           1 260 208,74  Kč      

            Tento projekt byl  v roce  2011 ukončen  
 

        c /   Program Evropského společenství  LEONARDO DA VINCI-Mobility  

             v rámci Programu celoživotního učení–č. smlouvy   

             CZ/10 /LLP-LdV/PLM/134003            

             Název projektu: „ Evropa nás vyškolí   IV. – odborné stáže v EU „ 

             Období:  1.9.2010 - 29.4.2011 

             Celkové plánované náklady financované poskytovatelem grantu činí 38.521 EUR. 

             V roce 2010 byla poskytnutá   záloha ve výši 30 817 EUR  

             V roce 2011 použit  účetní kurz 25,06 Kč/EUR                              

             Bylo poskytnuto vyúčtování  v  roce 2011                                         147 647,75 Kč  

            Čerpáno bylo k 31.12.2011                                                                 147 647,75 Kč     

             Tento projekt byl  v roce  2011 ukončen  
        

         d/  Program Evropského společenství  LEONARDO  DA VINCI-Mobility  

              v rámci Programu celoživotního učení–č. smlouvy  

              CZ/10 /LLP-LdV/VETPRO /134017                    

              Název projektu: " Srovnání kompetencí,trendů a rozsahu vzdělání zdravotnických     

                                             pracovníků mezi vybranými zeměmi EU"  
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              Období:  1.4.2011 - 31.12.2011 

              Celkové plánované náklady financované poskytovatelem grantu činí 22.500 EUR. 

             V roce 2011 byla poskytnutá   záloha ve výši 18 000 EUR  

             V roce 2011 použit  účetní kurz 25,06 Kč/EUR                                  451 080,00 Kč 

             Nebylo poskytnuto vyúčtování  v  roce 2011, bude až v roce 2012                                      

             Čerpáno bylo k 31.12.2011                                                                 476 155,95 Kč     

             Tento projekt byl  v roce  2011 ukončen  a čeká se na vyúčtování   

         e/   Program Evropského společenství  LEONARDO DA VINCI  

           č.smlouvy CZ/11/LLP-LdV/IVT/134060 

             Název projektu:      „  Studenti bez hranic IV. “     

             Období:  1.9.2011 - 30.8.2012 

             Celkové plánované náklady financované poskytovatelem  jsou ve výši 50 000 EUR  

             a v roce 2011 byla poskytnutá záloha  40 000 EUR.  

             V roce použit  účetní kurz 25,06  Kč/EUR                                      1 002 400,00  Kč                             

             Převedeno do  Rezervního fondu k 31.12.2011                                  972 300,00  Kč 

             Čerpáno bylo k 31.12.2011                                                                   30 100,00  Kč      

             Tento projekt pokračuje v roce 2012 
                  

        f/   Program Evropského společenství  LEONARDO DA VINCI  

           č.smlouvy CZ/11/LLP-LdV/IVT/134061 

             Název projektu:  „ Evropa nás vyškolí   V. – odborné stáže v EU „         

             Období:  1.9.2011 - 30.8.2012 

            Celkové plánované náklady financované poskytovatelem  jsou ve výši 38 920 EUR  

             a v roce 2011 byla poskytnutá záloha  31 132,80  EUR.  

             V roce použit  účetní kurz 25,06  Kč/EUR                                       780 187,97  Kč                             

             Převedeno do  Rezervního fondu k 31.12.2011                                  85 732,35  Kč 

             Čerpáno bylo k 31.12.2011                                                               694 455,62  Kč      

             Tento projekt pokračuje v roce 2012 
 

         g/ Program Evropského společenství  LEONARDO DA VINCI-Mobility  

            v rámci Programu celoživotního učení–č. smlouvy  

            CZ/11 /LLP-LdV/VETPRO /134062                       
            Název projektu: " Trendy a standardy německého trhu práce  v oblasti odborného    

            zdravotnického vzdělání" 

            Období:  1.9.2011 - 28.4.2012 

            Celkové plánované náklady financované poskytovatelem grantu činí 11.140 EUR. 

            V roce 2011 byla poskytnutá   záloha ve výši 8 912 EUR  

            V roce 2011 použit  účetní kurz 25,06 Kč/EUR                                  223 334,72 Kč                                      
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            Čerpáno bylo k 31.12.2011                                                                     8 100,00  Kč     

             Převedeno do  Rezervního fondu k 31.12.2011                                 215 234,72  Kč 

            Tento projekt pokračuje v roce 2012 
             

    h/  Leonardo da Vinci Partnership  AISBL v rámci Programu  

           Projekt FP7 NANOYOU   GA N 233433             
           Název projektu:  " Ověřování zapojení informačních  technologií do výuky žáků   

                                             obchodní   akademie a ekonomického lycea "           

           Převedeno do  Rezervního fondu k 31.12.2011                                    23 964,76  Kč 

           Neúčelové prostředky ze zahraničí , které budou  použity v roce 2012. 

 

2.    Národní agentura pro evropské vzdělávací programy   COMENIUS 
             

         a/  Název projektu:  COMENIUS – Eurotrails  COM-MP-2009-129 

             Období :              od 1.8. 2009 do 31.7.2011      

                   V roce 2011 bylo poskytnuto                                                      61 766,09 Kč 

             Čerpáno bylo k 31.12.2011                                                           181 297,15   Kč     

             Stav na Rezervním  fondu k 1.1.2011                                            119 531,06  Kč   

              Tento projekt  byl ukončen k 31.7.2011 

Na tyto projekty byly  zřízen  1 devizový účet  u KB Nový Jičín.  

Převedeno  z rezervního fondu k použití  

v roce 2011  na tyto projekty  ………………………………… ve výši  1 046  264,38 Kč 

Nevyčerpané prostředky převedeny k 31.12.2011  

do rezervního fondu k použití v roce 2012 ……………………  ve výši  1 297 231,83Kč              

 

Skutečné náklady  pokryté  ze státního rozpočtu  MŠMT :  

       ÚZ  33353  - přímé náklady     
                                                   k 31.12.2011              §3122              3123            3142           3147        

                                                            Celkem               škola               SOU               ŠJ             DM       

       prostředky na platy PP           28.258.000     24.639.532      3.297.616                         320.852   

       prostředky na platy NPP          4.780.000       3.367.811         549.615      757.183      105.391  

       ost.platby za prov.práci PP         140.000            31.738                                                108.262 

       ost.platby za prov.práci NPP          5.000              5.000                                                           0 

       zák.a ost.soc.náklady              11.606.213       9.795.790      1.347.089      266.662       196.672      

       ONIV náhrady                               88.641            78.850             9.791                 0                  0 

       přímé ONIV celkem                    375.146          338.508,50      25.617,50     8.592           2.428 

       z toho  

       zákonné pojištění                          144.216           121.019          17.308           3.461          2.428  

       školení                                             24.378             22.044            1.734              600            

       cestovné                                         138.190          131.614,50       6.575,50                                                                  

       pracovní oděvy                                  8.467              3.936                                 4.531                                          

       komisaři – maturity                         59.895            59.895 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       C  e  l  k e  m                          45.253.000      38.257.229,50   5.229.728,50  1.032.437  733.605   
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       ÚZ 33034 – Rozvojový program „Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání         

                            maturitní zkouškou na vybraných školách  v podzimním zkušebním období“      

                                                        poskytnuto                                       skutečné čerpání 

                                                        k 31.12.2011         §3122              k 31.12.2011         §3122               

                                                        celkem                   škola                    celkem              škola 

        prostředky na platy                 80.900                    80.900                 80.100               80.100 

        - pedagogové        

         zákonné odvody                     27.506                    27.506                 27 234               27 234 

         FKSP                                          809                         809                       801                    801 

         přímý ONIV                           14.170                    14.170                 11 663               11 663 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        C e l k e m                             123.385                 123.385                119.798            119.798 
    
 

 

       ÚZ 33032 – Rozvojový program  MŠMT „Částečná kompenzace výdajů vzniklých při             

                            realizaci společné části maturitní zkoušky“ - ONIV     

                                                           

                                                         poskytnuto                                    skutečné čerpání 

                                                         k 31.12.2011         §3122              k 31.12.2011       § 3122 

                                                         celkem                   škola                celkem                škola 

         

        ONIV                                       33.240                    33.240             33.240                33.240 

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        C e l k e m                               33.240                    33.240             33.240                33.240 
 

     

     ÚZ 33027 – Posílení platové úrovně pedagog.pracovníků s VŠ vzděláním 

                             

                                                        poskytnuto                                      skutečné čerpání        
                                                        k 31.12.2011       §3122              k 31.12.2011      § 3122 

                                                        celkem                 škola                celkem               škola 

        prostředky na platy               1.141.000              1.141.000         1.141.000          1.141.000 

        zákonné odvody+FKSP           400.000                 400.000            400.000             400.000 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        C e l k e m                            1.541.000             1.541.000          1.541.000         1.541.000 

 

 

    ÚZ 33015 – Rozvojový program  „Hustota a specifika 2011“                             

                                                        poskytnuto                                         skutečné čerpání       
                                                        k 31.12.2011           §3122               k 31.12.2011     § 3122 

                                                        celkem                     škola                celkem               škola 

        prostředky na platy  NPP        308.889                   308.889            308.889             308.889 

        zákonné odvody                      105.022                   105.022            105.022             105.022 

        FKSP                                          3.089                       3.089                 3.089                3.089 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        C e l k e m                             417.000                    417.000             417.000            417.000 
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        ÚZ 331 60 – Rozvojový program – „Podpora romských žáků středních škol „ 1 + 2 kolo 

                              

                                                         Poskytnuto                                         skutečné čerpání 

                                                         k 31.l2.2011                                        k 31.12.2011         

                                                         Celkem                § 3299                     Celkem           § 3299 

        1. kolo                                       9 100                   9 100                        3.956               3.956 

        2. kolo                                       7 700                   7 700                        2.723               2.723 

       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          C e l k e m                             16. 800                 16 800                      6.679               6.679 

 

Odvod nevyčerpané dotace za rok 2011     …………………      10.121,00 Kč 

 

Odvod  15.7.2011   za 1. kolo  ve výši      5 144,00 Kč 

Odvod  24.1.2012   za 2. kolo  ve výši      4 977,00 Kč 

 

REKAPITULACE:             

 

C E L K E M        dotace poskytnuté ze SR -  MŠMT                                       48 427  798,00 Kč 

C E L K E M       vyčerpané dotace ze SR –  MŠMT                                    48 418  240,00 Kč 

O D V O D           nevyčerpané dotace                                                                     9  558,00 Kč 

                              ÚZ  33160             5.784,00 Kč 

                              ÚZ  33122             3.774,00 Kč 

 

10.4. Hospodářský výsledek  v hlavní a v doplňkové činnosti    
 

Hospodářský výsledek  dosažen v hlavní činnosti                                                      0      Kč 

Hospodářský výsledek  dosažen v doplňkové činnosti                                      39 566,56 Kč 

 

Návrh na rozdělení  hospodářského výsledku do fondů . 

 
Návrh  rozdělení   hospodářského  výsledku  za rok 2011  ve výši  39 566,56 Kč  

a to:  

- do rezervního fondu účet 414                             ve výši     9 566,56  Kč  

- do fondu odměn  účet 411                                  ve výši   30 000,00  Kč  

 

10.5. Doplňková činnost v roce 2011  
 

I.   Stravování cizích strávníků ve školní jídelně: 

      ORJ 1 

     Výnosy  doplňkové činnosti stravování   …………      76 895,00                                                               

     Bylo vydáno  celkem  5.033  porcí  obědů cizím strávníkům a ostatním  strávníkům.  

     Náklady doplňkové činnosti  stravování :  

           náklady celkem …………………………………      75 872,00 

           z toho:  50 – spotř. mat. a energie                              46 993,00 

                                 501 – spotřeba potravin                          35 931,00 
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                           502 – spotřeba energie                                   7 632,00 

                       511 – opravy                                                  1 295,00 

                           518- ostatní služby                                         2 135,00 

                        52 – osobní náklady                                      27 002,00 

                       521 - mzdové náklady                                  19 995,00  

                           524 - zákonné pojištění                                  6 807,00 

                           527 - zákonné náklady                                      200,00                    

                        55 - DNM a DHM                                           1 887,00 

                           551 – odpisy                                                  1 887,00 

 
V doplňkové činnosti školní jídelny při vyvařování pro cizí strávníky byl hospodářský výsledek 

ve výši   1 023,00 Kč. 

Doplňková činnost školy  se týká stravování cizích strávníků a stravování dospělých   SŠ Odry  a 

PŠ  Nový Jičín  ve školní jídelně . 

Škola má vyřízené  povolení a koncesí  od roku 1994. V účetnictví se vedou  příjmy a náklady 

samostatně  a provádí se měsíčně vyúčtování  spotřeby  potravin.  Pro srovnání uvádíme počty  

zapsaných strávníků  k datu: 

k  30.10.2004           30 zapsaných strávníků 

k  31.12.2004           29 zapsaných strávníků 

k  31.12.2005           21 zapsaných strávníků  

k  31.12.2006           27 ost.dospělých (7 SŠ Odry,1 OU a PŠ  N.J. , 19 ZUŠ) 

k  31.12.2007           30 ost.dospělých (7 SŠ Odry,1 OU a PŠ  N.J.,22 ZUŠ) +18 cizí strávníci 

k 31.12.2008            28 ost.dospělých (7 SŠ Odry,1 OU a PŠ N.J., 20 ZUŠ) +18 cizí strávníci                                                               

k 31.12.2009            29 ost. dospělých (7 SŠ Odry,1 OU a PŠ N.J., 21 ZUŠ) + 13 cizí strávníci 

k 31.12.2010            19 ost. dospělých (7 SŠ Odry, 2 OU a PŠ N.J.)  + 10 cizí strávníci 

k 31.12.2011            10 ost.dospělých ( 4 SŠ Odry, 2 OU  N.J. + 4 cizí strávníci 

 

II. Mimořádné ubytování cizích osob v prostorách Domova mládeže, K nemocnici  

     ORJ 2 
     Výnosy  r. 2011 ………………………………..         20 281,00  

     Náklady r. 2011 ……………………………….          13 881,00  

      Zisk  ………………………………………….            6 400,00  

 

 

III. Rekvalifikace ve vzdělávacím programu „Obsluha osobního počítače“  ORJ 3 

V období od 29.9.2010 do 17.12.2010  probíhal na naší škole  po dohodě s Úřadem práce 

v Novém Jičíně   kurz rekvalifikace na pracovní činnost : „ Obsluha osobního počítače „   na 

pracovišti obchodní akademie v Šenově u Nového Jičína.  

    Výnosy  r. 2011…………………………………        100 942,00  

    Náklady r. 2011 ………………………………..           94 545,00  

    Z toho:   50 – spotřeba materiálu    10 126,00 

                   51- ostatní služby             29 874,00 

                   521- mzdové náklady       49 870,00 

                   524- zák.soc.poj.                4 675,00              

    Zisk r. 2011 ……………………………………            6 397,00 
   



 - 56 - 

 

IV. Krátkodobé pronájmy prostor – tříd, tělocvičen apod. v roce 2011 

      ORJ 4                                                         

    Výnosy  ………………. ………………………….     192 842,00  

     Z toho:     nájemné tělocvičny                  32 571,00 

                     Pronájem učeben                      23 626,00 

                     Pronájmy bytu                         20  400,00   

                     Prostory-nápojové automaty      4 500,00 

                     Služby z pronájmu                 108 745,00 

                     Ostatní                                        3 000,00 

    Náklady …………………………………………..   176 193,44  

     Z toho:    501 – spotřeba materiálu          44 261,44 

                    502 – spotřeba energie            113 537,00 

                    511 – opravy  a údržba             18 335,00 

                    551 – odpisy                                    60,00 
 

    Zisk r. 2011  ……………………………………..           16 648,56 

 

Pronájmy patří mezi příjmy, na které se vztahuje daňová povinnost: 

Při zpracování  „ Přiznání k dani z příjmu právnických osob  podle zák. 586/1992 Sb.“  

za období  od 1.1.2011 do 31.12.2011    ř. 250 byl základ daně celkem 39 567 Kč, v ř. 251  se  

uvedla celá částka,   protože  podle § 20 odst. 7  zákona o daních nejsme zřízení za účelem  

podnikání. 

Podle zákona  č. 586  § 18 odst. 3 jsou předmětem daně z příjmu vždy  příjmy z pronájmu.  

V naší škole se jedná  o krátkodobé pronájmy prostor tříd a tělocvičen  na  všech pracovištích  

školy / Divadelní 4, Divadelní 24 , Tyršova 9 a pracovišti  v Šenově u Nového Jičína. 

                     Výnosy  ……………….         192 842,00  

                      Náklady ………………         176 193,44 

                      celkem   ziskem  ve výši          16 648,56 

                      Daň 19% ……………...            3 164,00 

Sledování daňové úspory z pronájmu ve výši 3 164  Kč bude v roce 2012 zaúčtováno na pod-

rozvahový účet 985  /0010.   

V. „ Testování ECDL“  - ORJ 5 
 

      Výnosy  …………………………………………        101 120,00 

      Náklady ………………………………………..           92 055,00  

       Z toho :  501 – spotřeba materiálu    35 633,00 

                      502 – spotřeba energie         2 102,00 

                      518 – služby                         2 520,00 

                      521 – mzdové náklady       51 800,00   

      se ziskem ……………………………………….            9 065,00  

 

VI. „ Občerstvení  pro projekt OPVK „ zajištěno  ŠJ  

  

Výnosy  ……………………………………………             3 200,00 

      Náklady ………………………………………..            3 167,00  

       Z toho :  518 – služby                         3 167,00                        

      se ziskem ……………………………………….                 33,00  
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REKAPITULACE   DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI: 

 

Výnosy  celkem ……………………………………        495 280,00                    

Náklady celkem……………………………………        455 713,44                  

Zisk  ……………………………………………….           39 566,56 

 

 

11.  Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů a dalších 

projektů 

 
Naše škola se dlouhodobě účastní celé řady projektů a grantů EU a EHP. Do projektů jsou zapojeni 

žáci školy, učitelé i ostatní zaměstnanci. V letošním školním roce jsme opět realizovali 4 projekty 

v rámci programu Leonardo da Vinci. 

 

1. Certifikát Světová škola 

 

1.2.2012 si studenti a učitelé naší školy mohli v Praze slavnostně vyzvednout certifikaci Světová 

škola, čímž jsme se společně s 11 dalšími českými školami přihlásili k aktivní spoluodpovědnosti 

za témata globálního rozvoje a udržitelsti. Právo užívat titul Světová škola nám bylo přiřknuto 

společností Člověk v tísni a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. 

 

Brožuru Světové školy s podrobnými informacemi o projektu a příklady dobré praxe (včetně 

programu naší školy) rozklikněte zde: www.mendelova-stredni.cz/userfiles/svetovaskola-

brozura.pdf (PDF, 2.7 mB) 

 

V letošním roce jsme rozšířili naši mezinárodní spolupráci také na východ do RFR. Proběhlo  

První setkání a reciproční výměna mezi naší školou a všeobecně vzdělávací školou č. 430 

v Petrohradu. Ve spolupráci budeme nadále pokračovat a budeme tak podporovat jazykové 

kompetence našich žáků studujících ruský jazyk. 

 

Je realizován projekt OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. A OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost UNIV II MS kraje. Tento projekt byl v tomto školním roce ukončen. 

Podrobné údaje o projektech viz příloha č. 9 

 

 

12.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
 

K 1. 1. 2011 byl zahájen projekt Centrum dalšího vzdělávání v rámci operačního programu OPVK. 

Cílem projektu je vznik samostatného pracoviště, které bude poskytovat další vzdělávání v různých 

oblastech ve vazbě na obory vzdělávání, které se na škole učí. Sídlo centra je v kanceláři na ul. 

Tyršova 7. Pro pilotní ověřování se využívají učebny na ul. Divadelní, Tyršova i Dukelská. 

 

Aktivity Centra dalšího vzdělávání 

• vývoj 13 vzdělávacích programů v oborech Ekonomika, Informační a komunikační 

technologie, Zdravotnictví a Cizí jazyky 

• vývoj studijních materiálů pro výše uvedené vzdělávací programy (pracovní listy i studijní 

texty) 

http://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/svetovaskola-brozura.pdf
http://www.mendelova-stredni.cz/userfiles/svetovaskola-brozura.pdf
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• příprava portálu pro uložení a sdílení výukových materiálů pro kurzy Centra 

• pilotní ověřování programů pro Nemocnici Nový Jičín (Administrativní pracovník 

zdravotnických zařízení s výukou cizího jazyka a Obsluha osobního počítače) v období 

duben až červen 2012 

• pilotní ověřování programu pro Úřad práce a zájemce z řad veřejnosti (Mzdové účetnictví) 

v období duben až červen 2012 v rámci aktivit projektu UNIV 2 KRAJE – viz příloha č. 10 

• finanční a organizační zajištění vzdělávání lektorů v oblasti andragogiky, obsluhy 

interaktivní tabule a odborných školení (např. ekonomické nebo IT), celkem získali lektoři 

41 osvědčení 

• evaluace vznikajících vzdělávacích programů a studijních opor se zapojenínm externích 

hodnotitelů 

• analýza průběhu realizace vzdělávacích programů 

• koordinace a organizační zajištění vzniku nových webových stránek a korporátní identity 

školy 

• realizace aktivit projektu Evropa nás vyškolí V – odborné stáže v EU (Leonardo da Vinci) 

• do aktivit centra bylo přímo či nepřímo zapojeno kromě stálé projektové skupiny více než 

30 pedagogů školy 

 

 

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 
Škola získala: 

 

119 967,- Euro   v rámci projektů Leonardo da Vinci 

96 100,- Kč   příspěvek MS kraje 

4 797 093,90 Kč    na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

10 000,- Kč   z grantového okruhu Města Nový Jičín na zájezd do Petrohradu. 

 

 

 

14.  Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 
Při organizaci pracuje ZO ČMOS PŠ, která má 12 členů. Vztahy mezi vedením organizace a ZO 

ČMOS upravuje kolektivní smlouva podepsaná dne 6. února 2012. Závazky mezi vedením 

organizace a výborem ZO ČMOS byly pravidelně kontrolovány a dodržovány. Spolupráci lze 

hodnotit jako velmi dobrou. Obě strany se vzájemně informovaly o jednáních s vyššími orgány, 

ředitelka školy PhDr. Renata Važanská se účastnila členských schůzí ZO ČMOS, na kterých se 

projednávaly otázky týkající se obou stran, dle potřeby jednaly s předsedkyní ZO o úkolech či 

problémech školy, ředitelka organizace sama iniciovala setkání se členy ZO ČMOS. Vstřícnost 

vedení organizace oceňují všichni její zaměstnanci. 

 

Při plnění úkolů ve vzdělávání věnujeme velkou pozornost spolupráci se sociálními partnery a 

propojení školy se životem – s praxí. Daří se nám rozvíjet dobrou vzájemně přínosnou spolupráci 

se sociálními partnery u nás i v zahraničí. Je to dlouhodobý proces, který však představuje 

investici, která se zúročuje a vytvoří příznivé edukační prostředí a významně ovlivňuje 
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vzdělanostní potenciál školy. 

 

Žáci zdravotnických oborů vykonávají praxi v novojičínské nemocnici a v ambulantních zařízeních 

praktických lékařů. 

 

V rámci sekce veřejnosprávní a informačních technologií spolupracujeme s partnery, kteří mají 

vztah k obsahu těchto vzdělávacích programů. Jsou to instituce: Městský úřad Nový Jičín, obecní 

úřady regionu, Finanční úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, VZP, Okresní soud Nový 

Jičín, organizace z oblasti informačních technologií a firmy podnikatelské sféry. 

 

U oboru obchodník škola dlouhodobě spolupracuje s SPV Jednota Nový Jičín, s.r.o., která pro žáky 

zajišťuje odborný výcvik a souvislou provozní praxi. 

 

Ve školním roce 2011/12 pokračovala spolupráce s Úřadem práce především v rámci projektu 

Leonardo – nezaměstnaní a v rámci výchovného poradenství – besedy pro žáky. 

 

Dalším osvědčeným sociálním partnerem je již tradičně Modrá pyramida- spolupráce v projektu 

Svět práce. Městský úřad v Novém Jičíně v rámci spolupráce ve stejném projektu, Komreční banka 

– spolupráce v projektu Svět práce, exkurze pro žáky v rámci předmětu Bankovnictví, spolupráce 

s Českou spořitelnou – exkurze v rámci Bankovnictví – jedná se o žáky 3. a 4. ročníků. 

 

Nově jsme navázali spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Nový Jičín, uskutečnila se 

beseda pro žáky 3. ročníků se zaměřením na povinnosti občana při výjezdu mimo ČR z hlediska 

zdravotního pojištění. 

 

Spolupracujeme s nemocnicí v Ostravě-Porubě – krevní centrum – v rámci projektu E3 každoročně 

darují studenti 3. ročníků krev. 

 

Velmi úzce jsme spolupracovali s Městskou knihovnou Nový Jičín v rámci projektu Světová škola 

a dále při exkurzích žáků 1. ročníků. Spolupracujeme rovněž s Národní lékařskou knihovnou 

v Praze. 

 

Nesmíme zapomenout na spolupráci se zřizovatelem v rámci projektu Podpora jazykového 

vzdělávání na středních školách a Modernizace výuky ve zdravotnických oborech. 

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracujeme s Policií České republiky formou 

besed pro žáky. 

Přehled partnerů ve vzdělávání viz příloha č. 11 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 25.  8. 2012 a na Školské radě dne  

15. 10. 2012. 

 

Výroční zpráva je v souladu se souhlasem zaměstnanců a žáků školy se zveřejněním osobních 

údajů v rozsahu jméno a příjmení. 
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