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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 2 odloučená pracoviště: 

 pracoviště Tyršova 9, Nový Jičín  

 pracoviště Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína  

 

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 

Webové stránky školy: www.mendelova-stredni.cz 

 

Školská rada byla na další funkční období nově jmenována ke dni 16. října 2014, kdy po 

řádných volbách má 5 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 Gothard 

 Mgr. Karla Csengeová 

   Mgr. Jitka Týlová 

   pí Jitka Červenková 

   pí Marcela Homolková 

 

Současná studijní nabídka sloučených škol je zastoupena čtyřletými studijními programy  

a dvouletým a tříletým nástavbovým studijním oborem a pětiletým večerním studijním oborem: 

 

 Obchodní akademie – denní čtyřleté studium 

 Ekonomické lyceum – denní čtyřleté studium 

 Informační technologie – denní čtyřleté studium 

 Veřejnosprávní činnost – denní čtyřleté studium 

 Zdravotnický asistent – denní čtyřleté studium 

 Zdravotnický asistent – večerní pětileté studium 

 Zdravotnický asistent – večerní dvouleté pomaturitní studium 

 Zdravotnické lyceum – denní čtyřleté studium 

 Podnikání – večerní tříleté nástavbové studium 

Cílem v přípravě žáků školy 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 

mailto:skola@mendelova-stredni.cz
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s lidmi a dokáží se vyrovnat se stresem v podmínkách zvýšené náročnosti, 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. 

     

 

Vybavenost školy 

 
Součástí Mendelovy střední školy je zdravotnická součást, která se nachází v centru města 

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

z toho 7 je vybaveno dataprojektory, 1 jazyková laboratoř, 1učebna pro výuku PSP a l učebna 

pro výuku CJL s interaktivní tabulí, jedna odborná učebna s interaktivní tabulí, 1 učebna pro 

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

stěnou a posilovna).  

V rámci projektu ROP MSK v roce 2006 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 multifunkční 

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

studovny s akreditovanou knihovnou Ministerstva zdravotnictví a knihovnou s ICT zařízením. 

V letošním školním roce došlo k úplnému dovybavení učeben a laboratoří pro přírodovědné 

předměty v rámci projektu ROP MSK, konkrétně se jedná o učebnu biologie s laboratoří a 

učebnu fyziky a chemie s fyzikální a chemickou laboratoří. Díky projektu Restart jsme získali 8 

notebooků pro vyučující. Navíc byla pořízena jedna nová multimediální učebna z provozních 

prostředků pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. V rámci šablon byla nově pořízena 

jazyková laboratoř s IT technikou a sluchátky. Z provozních prostředků byla provedena 

kompletní rekonstrukce sborovny pro vyučující. 

Ve škole je kuchyň a školní jídelna, kterou průběžně modernizujeme.  

 

Součást IT a veřejná správa na Tyršově ulici využívá 2 budovy v centru města, je zde 20 

učeben s kvalitním technickým vybavením a 11 dataprojektory (ve 4 učebnách pro ICT a PEK, 

7 v kmenových učebnách), internet, fitcentrum. IT úsek školy je vybaven 3 D tiskárnou, 9 Lego 

roboty, 17 ks počítačů se softwarem. 

 

Součást Ekonomika je vybavena moderním zařízením s 12 kmenovými učebnami, z toho 3 

s interaktivními tabulemi, 7 tříd je vybaveno  dataprojektory, 4 odborné učebny z toho jedna 

s interaktivní tabulí a 2 s dataprojektory. V loňském šk. roce jsme pořídili „Tabletovou učebnu“ 

s 15 ks tablety pro výuku odborných i přírodovědných předmětů. 

V rámci projektu ROP Moravskoslezsko jsme vybudovali 2 nové multimediální učebny pro 

výuku cizích jazyků. Šesti učitelům jsme z projektu Restart pořídili 6 nových notebooků. 

V tomto roce jsme modernizovali odbornou učebnu CJL s audiovizuální technikou a studovnu 

s IT vybavením. 

Pro výuku tělesné výchovy a volnočasové aktivity slouží tělocvična s nářaďovnou, posilovna, 1 

venkovní hřiště s asfaltovým povrchem, běžecká dráha s tartanovým povrchem, doskočiště.  

Další zázemí vytváří školní jídelna s výdejnou stravy.  

 

Modernizace vybavení na všech součástech je průběžně prezentovaná na webových stránkách 

školy a veřejnost je informovaná články v Novojičínském zpravodaji. 
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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   116 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. 

 

2. 18-20-M/01 Informační technologie podle ŠVP   113 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 žáky 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. 

 

3.  63-41-M/02 Obchodní akademie podle ŠVP   107     denní 120 

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. 

 

4. 78-42-M/02 Ekonomické lyceum podle ŠVP    101      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 na vysokoškolské studium 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. Žáci mohou pracovat v mezinárodních evropských  

 projektech, zúčastňují se odborných zahraničních stáží v podnicích,  

 případně výměnných pobytů v zemích EU. 
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5.78-42-M/04 Zdravotnické lyceum podle ŠVP         117    denní  120 

 schválených MŠMT dne 30. srpna 2011 č. 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. 

 

      6. 53-41-M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP      122     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  

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. 

 

7. 53-41-M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP                                19 večerní  150 
pětileté večerní studium pro absolventy základní školní 

docházky 

 

8. 53-41-M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP                                26 večerní  60 
pomaturitní dvouleté večerní studium pro absolventy střední 

školy 

 

 9. 64-41-L/51 Podnikání podle ŠVP 

tříleté večerní nástavbové studium pro absolventy 3letých    12 večerní  90 

učebních oborů. 

 

 

Celkem za Mendelovu střední školu, Nový Jičín, p. o.          733 žáků   
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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 PhDrr. Ř PSP FF/UK Praha učitelství pro SZŠ 36 

Purmenský Lubomír Mgr. ZŘ MAT,INF,CHE PřF/UP Olomouc MAT,CHE 33 

Bobek Jan  Mgr. ZŘ MAT, INF UP Olomouc MAT, INF 21 

Stanková Monika Mgr. ZŘ OBN, CJL, VSP, PRA UP Olomouc CJL, OBN 25 

Kubiszová Monika Ing. ZŘ SPJ VŠE Praha,SU Opava ANJ, SPJ, odb.předm. 27 

Abrahám Ladislav Ing. int. učitel  UCE, PRA, EKO, PEU VŠE Praha odb. předm. 17 

Arnošt Jiří  Ing. int. učitel  ESP, MAN, INF VŠB Ostrava odb. předm. 13 

Bajtková Ivana  Mgr. int. učitel  CJL, DEJ UJEP Brno CJL, DEJ 35 

Baďurová Jana Mgr. int. učitel  OBN, NEJ UP Olomouc NEJ, OBN, RUJ 20 

Bártková  Hana Mgr. Int. učitel ANJ Ped.F OU Ostrava TEV, BIO 18 

Blahetová  Hana Mgr. Int. učitel CJL, OBN MU Brno CJL, OBN 14 

Brandejs Petr Ing. Int. učitel ANJ VUŤ Brno odb.předm. ANJ 20 

Budinská Lenka Ing. Int. učitel UCE, EKO, PEK, PRA OU Ostrava odb. předm. 21 

Csengeová Karla Mgr. Int. učitel  SOM,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 32 

Dobiáš Jaromír Mgr. Int. učitel NEJ, TEV UP Olomouc NEJ, TEV 25 

Eslerová Sylva Mgr. Int. učitel SOM,OSE,OSN PedF Olomouc učitelství pro SZŠ 13 

Galiová Olga Ing. Int. učitel ANJ VŠB Ostrava ANJ, odb. předm. 19 

Glogar Čestmír Mgr.  Int. učitel TEV, BIO, ÏNF ZČU Plzeň TEV 13 

Herman Václav Ing. Int. učitel IKT VŠB Ostrava IKT 4 

Hermanová Miroslava Mgr. Int. učitel KLIN.PROP,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 22 

Hrachový Josef PhDr. Int. učitel HOZ, PRA, DEJ, ZSV UP Olomouc DEJ, OBN 35 

Jandl Roman Mgr. Int. učitel MAT, MAS PF Ostrava MAT, ZTE 29 

Jermář Martin Mgr. Int. učitel INF, VSP, ZSV, OBN OU Ostrava OBN, ZTE 14 

Jírová Lenka Mgr. Int. učitel CJL, ZSV, SVS, SPK UP Olomouc CJL, OBN 24 

Janičková Petra Mgr. Int. učitel SOM, OSE, OSN PedF, UP Olomouc učitelství pro SZŠ 11 

Klementová Renáta Mgr. Int. učitel AGJ, MAT PedF. Ostrava učitelství všerob.vzděl.př. 29 

Klevarová Kateřina Mgr. Int. učitel NEJ, DEJ Slezská univ. Opava DEJ-NJ 14 

Knápková Bronislava Mgr. int. učitel SOM, OSE,OSN VŠ Praha odb. předm. 10 

Kocůrková Alena Mgr. Int. učitel ANJ, TEV, PEK, RUJ PF Ostrava, SU Opava ANJ, RUJ, TEV 36 

Kotulková Jindřiška Mgr. Int. učitel OSE,OSN,PSP FF/UK Praha učitelství pro SZŠ 32 

Kracíková Gabriela Mgr. Int. učitel BIO, MAT,INF PřF/UP Olomouc Bi-M 17 

Kupčák Petr Mgr. Int. učitel MAT OU Ostrava MAT,ITE 6 

Kubínová Kateřina MUDr. Int. učitel KLIN. PROP LF/MU  všeobecné lékařství 13 

Kudělková Jarmila PhDr. Int. učitel NEJ, ZSV,FIL UP Olomouc NEJ, OBN 36 

Lacková Martina Mgr. int. učitel SOM, OSE,OSN PedF, UP Olomouc učitelství pro SZŠ 10 

Lédr Zdeněk Mgr. Int. učitel TEV, CJL,DEJ PF Ostrava Čjl-D 30 

Lédrová Pavlína Mgr. Int. učitel CJL, OBN UP Olomouc CJL,OBN 12 

Macek Břetislav Mgr. Int. učitel MAT OU př.F Ostrava matematika v eko. 10 

Marková Ivana Mgr. Int. učitel ZEM, TEV UP Olomouc ZEM,TEV 8 

Mašek Luboš Ing. Int. učitel EKO, BNK, FAD VŠZ Brno odb. předm. 21 

Matúš Zdeněk Ing. Int. učitel INF VŠB Ostrava odb. předm. 21 

Michalová Lenka Ing. Int. učitel CHE VŠZe Brno CHE 25 

Mílková Pavla Bc. Int. učitel OSE,OSN Bakalář. stud. Ostrava Ose-Osn 25 

Moravcová Lucie  Mgr.  Int. učitel  ANJ SU Opava AGJ 8 

Navrátilová Denisa Mgr. Int. učitel ANJ, HV UK Praha AGJ 12 
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Nohel Milan Mgr. Int. učitel INF, FYZ PF Ostrava FYZ, CHE,INF 28 

Nováčková Jiřina Ing. Int. učitel UCE, EKO, EKC VŠB Ostrava odb. předm. 35 

Olbrechtová Svatava Mgr. Int. učitel ANJ, SPJ, CJL OU Ostrava, FF ANJ, CJL 14 

Pagáčová Jana Ing. Int. učitel PEK SU Opava odb. předm. 16 

Pavlíková Zdeňka Mgr. Int. učitel ZBO,  PRO, OBP OU Ostrava odb. předm. 23 

Pěchová Milada Mgr. Int. učitel SOM, OSE,OSN PedF UP Olomouc učitelství pro SZŠ 15 

Rapčan Milan Mgr. Int. učitel SOM, OSE,OSN UP Olomouc učitelství SOM+zdrav.př. 21 

Rosová Pavla Ing. Int. učitel ICT, GRA OU Ostrava ICT 29 

Rušarová Andrea Mgr. Int. učitel ANJ,  NEJ OU Ostrava ANJ, NEJ 17 

Skřivánek Radan PhDr. Int. učitel ANJ,  FRJ UP Olomouc ANJ, FRJ 20 

Solanská  Lenka Mgr. Int. učitel OSE, OSN PedF UP Olomouc učitelství pro SZŠ 20 

Spálová Marcela Ing. Int. učitel UCE, ADP, VEF VŠB Ostrava odb. předm. 26 

Šádková Irena Mgr.  Int. učitel. TEV,ZEM FTVS Bratislava TEV,ZEM 19 

Škyvarová Hana Mgr. Int. učitel MAT, MAS, ITE, PEK UP Olomouc, VŠB Ova MAT, ITE, PEK  20 

Šuláková Alžběta Mgr. Int. učitel AGJ SU Opava AGJ 21 

Tomek Dalibor Mgr. Int. učitel HOZ, PEK, RUJ PF Ostrava HOZ, RUJ 27 

Týlová Jitka Mgr. Int. učitel NEJ, ZSV, SPK, PRA UJEP Brno TEV, OBN, NEJ 32 

Tylová Simona Mgr.  Int. učitel OSE,OSN PedF a LF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 17 

Vraná Marie Mgr. Int. učitel MAT,FYZ OU Ostrava FYZ 34 

Vránová Iva Mgr. Int. učitel OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 27 

Vrbková Radmila Mgr. Int. učitel OSE,OSN,ZVZ PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 19 

Zapletal Petr Mgr. Int. učitel CJL,  FIL, SVS MU Brno CJL, FIL 13 

Zedník Aleš Mgr.  Int. učitel TEV OU Ostrava TEV, výchova ke zdraví 1 

Žlebek David Mgr. Int. učitel HOZ, ITE Ped.F OU ZEM, TEV 11 

 

 

- Provozní zaměstnanci 

 

Jméno a příjmení Prac. zař. Úvazek 

Fibichová Dagmar THP 100 % 

Holková Vlasta THP 100 % 

Konvičná Šárka THP 100 % 

Londinová Věra THP 100 % 

Martochová Helena (do 29.2.16) THP 100 % 

Ing. Džanková Mirela(od 1.3. do 

30.5.16) 

THP 100 % 

Ing. Staroňová Martina THP 100 % 

Tvrzníková Eva THP 100 % 

   

Bezděková Dana D 100 % 

Čanecká Ivana D 100 % 

Hubrová Martina (do 30.6.2016) D 100 % 

Geryková Jarmila (od 1.4.2016) D 50 % 

Karafiátová Marta D 100 % 

Kovář Josef D 100 % 

Lorencová Alena (do 30. 6.2015) D 100 % 

Mikešová Veronika (4.1.2016) D 100 % 

Navrátilová Eva (od 1.10.2015) D 100 % 

Ondřejová Miroslava D 100 % 

Pšenicová Jana (do 31.3.2016 D 100 % 

Segeťová Jana (od 1. 9.2015) D 100 % 

Šimíčková Dana D 100 % 

Štěpánek Martin D 100 % 
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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 2 2 4 4,76 

31 – 40 let 7 9 16 19,05 

41 – 50 let 8 21 29 34,52 

51 – 60 let 7 25 32 38,10 

61 – více let 2 1 3 3,57 

celkem 26 58 84 100,00 

 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

 

dosažené vzdělání muži ženy celkem  % 

základní 0 2 2 2,38 

vyučen 1 7 8 9,52 

střední odborné 0 1 1 1,19 

úplné střední 0 1 1 1,19 

úplné střední odborné 1 5 6 7,14 

vyšší odborné 0 0 0 0,00 

vysokoškolské 24 42 66 78,57 

celkem 26 58 84 100,00 
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Pracoviště: IT a Veřejná správa 

 

odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % 

učitelé VVP 13 0 13 100 

učitelé OP 5 0 5 100 

výchovný poradce 1 0 1 100 

školní metodik prevence 0 1 1 0 

ICT koordinátor 0 1 1 0 

 

 

Aprobovanost výuky 

Pracoviště: IT a Veřejná správa 

 

Předmět zkratka % 

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 92% 

Biologie ZPV 100% 

Chemie CHE 100% 

Fyzika FYZ 100% 

Veřejná správa VSP 100% 

Právo PRA 100% 

Společenská kultura SKU 100% 

Aplikovaná psychologie APS 100% 

Společenskovědní seminář SVS 100% 

Cvičení k právu a VSP CPV 100% 

Ekonomika EKO 100% 

Účetnictví UCE 100% 

Informační a komunikační 
technologie ICT 100% 

Databázové systémy DSY 100% 

Aplikace na PC APC 100% 

Grafika na PC GRA 100% 

Úvod do výpočetní techniky ÚVT 100% 

Operační systémy OSY 100% 

Počítačové sítě POS 100% 

Elektronické publikování ELP 100% 

Programování PRO 100% 

3D modelování 3DM 100% 

Robotika ROB 100% 

Písemná a elektronická komunikace PEK 100% 
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Pracoviště: Zdravotnictví 

 

odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % 

učitelé VVP 12 0 12 100 

učitelé OP 13 0 13 100 

výchovný poradce 1 0 1 100 

školní metodik prevence 1 0 1 100 

ICT koordinátor 1 0 1 100 

 

 

 

Aprobovanost výuky 

Pracoviště: Zdravotnictví 

 

Předmět zkratka % 

Matematika MAT 100% 

Český jazyk a literatura CJL 100% 

Německý jazyk NEJ 100% 

Anglický jazyk ANJ 100% 

Ruský jazyk RUJ 100% 

Občanská nauka OBN 100% 

Dějepis DEJ 100% 

Tělesná výchova TEV 100% 

Chemie CH 100% 

Fyzika F 100% 

Biologie Bi 100% 

Informační a komunikační technologie ICT 100% 

Výchova ke zdraví Vkz 100% 

Veřejné zdraví a výchova ke zdraví VZ 100% 

První pomoc PP 100% 

Psychologie PS 100% 

Psychologie a komunikace PSK 100% 

Somatologie a odborná latinská 
terminologie SOM 100% 

Ošetřovatelství OSE 100% 

Ošetřování nemocných OSN 100% 

Ošetřovatelská péče OP 100% 

Latinský jazyk LJ 0% 

Klinická propedeutika KP 100% 

Základy ošetřovatelství ZOSE 100% 

Ekonomika EK 100% 

Seminář k maturitní práci z odborných 
předmětů MS 100% 

Seminář k maturitní profilové zkoušce 
z odborných předmětů MSP 100% 
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Pracoviště: Ekonomika 

 

odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % 

učitelé VVP 11,3 0 11,3 100 

učitelé OP 5,7 0 5,7 100 

výchovný poradce 0 1(studuje) 1,00 0 

školní metodik prevence 0 1 1,00 0 

ICT koordinátor 1 0 1,00 100 

 

 

 

 

Aprobovanost výuky 

Pracoviště: Ekonomika 

 

Předmět zkratka % 

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 100% 

Občanská nauka OBN 100% 

Dějepis DEJ 100% 

Zeměpis ZEM 100% 

Tělesná výchova TEV 100% 

Chemie CH 100% 

Fyzika F 0% 

Biologie Bi 0% 

Informační a komunikační technologie IKT 60% 

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: 22. – 23. duben 2016 

1. kolo 

Počet 
přihlášených 

Přijato 

Proti 
rozhodnu

tí se 
odvolalo 

Celkový 
počet zápis. 

lístků 

Celkový 
počet 

nepřijatých 

Informační technologie 40 30 0 25 10 

Veřejnosprávní činnost 83 30 0 30 53 

Zdravotnické lyceum 46 30 0 24 16 

Zdravotnický asistent 28 28 0 28 0 

Obchodní akademie 64 30 0 28 34 

Ekonomické lyceum 45 30 0 29 15 

 

 

2. kolo a další kola 
Počet 

přihlášených Přijato 

Proti 
rozhodnu

tí se 
odvolalo 

Celkový 
počet zápis. 

lístků 

Celkový 
počet 

nepřijatých 

Informační technologie 6 5 0 5 1 

Veřejnosprávní činnost 0 0 0 0 0 

Zdravotnické lyceum 3 3 0 3 0 

Zdravotnický asistent 2 2 0 2 0 

Obchodní akademie 3 2 0 2 1 

Ekonomické lyceum 3 1 0 1 2 
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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 (podrobná analýza – viz příloha č. 2) 
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5.1 
 

Přehledné údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Mendelovy střední školy, Nový Jičín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

obor název oboru 
Poč. 
žáků 

celkem 

z toho 
dívek 

Výsledky na konci roku 
Průměrná 
známka 

Přestup/ 
zanechání 

studia 

Opakují 
ročník 

Vyloučení 
ze studia 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Prospěl 
s vyznam. 

Prospěl Neprospěl Neklas. Celkem Průměr Celkem Průměr 

1820M/01 
Informační 
technologie 

110 11 8 98 4 0 2,44 5 4 1 6289 56,33 95 0,87 

6843M/01 
Veřejnosprávní 
činnost 

113 86 17 94 1 1 2,23 3 1 0 11558 87,70 54 0,46 

6441L/51 Podnikání 11 9 1 9 1 0 2,44 2 0 0 883 73,58 0 0 

5341M/01 
Zdravotnický 
asistent 

123 102 7 113 1 0 2,37 7 0 0 14793 120,63 128 1,10 

7842M/04 
Zdravotnické 
lyceum 

117 102 30 87 0 1 1,82 0 0 0 14092 121,31 10 0,08 

5341M/01 
Zdrav.asistent 
večerní 

18 16 1 16 0 1 2,26 1 0 0 1193 159,70 56 2,8 

7842M/02 
Ekonomické 
lyceum 

103 79 40 62 1 0 1,69 0 0 0 9429 91,68 7 0,08 

6341M/02 
Obchodní 
akademie 

107 89 13 85 7 2 2,36 5 1 0 11417 110,39 247 1,24 
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Šk. r. 2015/16 – Informační technologie a veřejnosprávní činnost 

 

Třída 
třídní 
učitel 

Počet 
žáků 

celkem 

z 
toho 

dívek 

z toho 
chlapců 

Výsledky na konci roku   
Průměrná 

známka 

Přestup/ 
zanechání 

studia 

Opakují 
ročník 

Vyloučení 
ze studia 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován Celkem Průměr Celkem Průměr 

IT1 J. Arnošt 29 2 30 3 24 2 0 2,39 3 2 0 1346 44,87 1 0,03 

IT2 M. Spálová 26 1 25 4 21 1 0 2,18 0 1 0 841 32,35 9 0,35 

IT3 P. Zapletal 29 5 24 1 28 0 0 2,56 1 0 0 1498 51,66 20 0,69 

IT4 B. Macek 26 3 25 0 25 1 0 2,63 1 1 1 2604 96,44 65 2,41 

VS1 M. Jermář 30 20 10 3 27 0 0 2,3 1 0 0 2677 45,13 0 0 

VS2 P.Kupčák 28 23 5 4 24 0 0 2,19 0  0 0 3456 115,2 34 1,13 

VS3 I. Šádková 28 22 6 2 25 1 0 2,48 1 1 0 4091 141,07 13 0,45 

VS4 O.Galiová 27 21 6 8 18 0 1 1,94 1 0 0 1334 49,41 7 0,26 

PV3 P. Rosová 11 9 2 1 9 1 0 2,44 2 0 0 883 73,58 0 0 

 



  - 17 - 

Školní rok 2015/16 – Obchodní akademie a ekonomické lyceum 

 

Třída 
třídní 
učitel 

Počet 
žáků 

celkem 

z 
toho 

dívek 

z toho 
chlapců 

Výsledky na konci roku   

Průměrná 
známka 

Přestup/ 
 

zanechání 
studia 

Opakují 
ročník 

Vyloučení 
ze studia 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl neklasifikován Celkem Průměr Celkem Průměr 

1.A 
Jitka 
Týlová 28 21 7 8 20 0 0 1,82 0   0 0  2391 88,52 0 0 

2.A 
Čestmír 
Glogar 29 22 7 9 20 0 0 1,77  0  0  0 3089 106,5 0 0 

3.A 
Alena 
Kocůrková 23 19 4 10 12 1 0 1,47  0  0  0 2172 94,43 7 0,3 

4.A 
Jiřina 
Nováčková 23 17 6 13 10 0 0 1,69  0  0  0 1777 77,26 0 0 

1.B 
Dalibor 
Tomek 22 17 5 1 20 1 0 2,38 3  0  0 2537 115,32 11 0,5 

2.B 
David 
Žlebek 33 30 3 9 21 3 0 2,08 1 1 1 3090 96,56 62 0,95 

3.B 
Lenka 
Jírová 25 22 3 3 18 2 2 2,19 0  0 0 3299 137,46 164 3,3 

4.B 
Ivana 
Bajtková 27 20 7 0 26 1 0 2,77 1 0   0 2491 92.23 10 0,19 
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Školní rok 2015/16 – Zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum 

 

Třída 
třídní 
učitel 

Počet 
žáků 

celkem 

z 
toho 

dívek 

z toho 
chlapců 

Výsledky na konci roku   
Průměrná 

známka 

Přestup/ 
 

zanechání 
studia 

Opakují 
ročník 

Vyloučení 
ze studia 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl neklasifikován Celkem Průměr Celkem Průměr 

ZA1 
Iva 
Vránová 29 22 7 2 26 0 0 2,49 2 0 0 3496 120 102 3,5 

ZA2 
Milada 
Pěchová 29 26 3 2 27 0 0 2,35 3  0 0 3075 102 6 0,2 

ZA3 
Karla 
Csengeová 32 24 8 1 31 0 0 2,36 0 0 0 4736 148 12 0,4 

ZA4 
Petra 
Janičková 33 30 3 2 29 1 0 2,28 2 0 0 3486 112,5 8 0,3 

ZL1 
Hana 
Blahetová 30 26 4 13 17  0  0 1,69 0 0 0 3247 108 0 0 

ZL2 
Lenka 
Michalová 29 27 2 9 20 0 0 1,79 0 0 0 4153 143 7 0,24 

ZL3 
Kateřina 
Klevarová 26 23 3 4 22 0 0 1,76 0 0 0 3581 137 1 0,03 

ZL4 
Zdeněk 
Lédr 32 26 6 4 28 0 0 2,04 0  0 0 3111 97,22 2 0,06 

4V 
Jindřiška 
Kotulková 18 16 2 1 16 0 1 2,26 1 0 0 3193 159,7 56 2,8 
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5.2    Maturitní zkoušky ve školním roce 2015 – 2016  

 
Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky součást Zdravotnictví 

  

Výsledky u maturitní zkoušky 
Neuzavřel 
4. ročník 

Celkem 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

4.ZA 1 23 7 1 32 

4.ZL 3 27 2 0 32 

 

 

Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky součást Ekonomika 

  

Výsledky u maturitní zkoušky 
Neuzavřel 
4. ročník 

Celkem 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

4.A 9 14 0 0 23 

4.B 1 20 5 1 27 

 

 

Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky součást IT a veřejnosprávní 

  

Výsledky u maturitní zkoušky 
Neuzavřel 
4. ročník 

Celkem 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

IT4 0 25 1 0 26 

VS4 2 21 3 1 27 

PV3 0 6 4 1 11 
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6.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

V tomto školním roce byly splněny nosné úkoly „Minimálního preventivního programu“ na všech  

součástech Mendelovy střední školy: 

 

- aktualizace SOS kontaktů a nástěnek preventistů 

- získání souhlasu rodičů budoucích žáků 1. ročníků k testování na OPL 

- zadání, analýza a zpětná vazba dotazníku na klima 

- podpora vyučujících 1.ročníků 

- spolupráce metodiků s výchovnými poradci 

- spolupráce s rodiči 

 

Na součásti Zdravotnictví proběhly tyto akce: 

 

1. ročníky- 

- adaptační kurzy (viz dřívější zpráva) 

- prožitkový program na téma Šikana a kyberšikana 

- prožitkový program a téma Drogy  

- beseda na téma – HIV/AIDS 

 

2. ročníky-  

- prožitkový program na téma Kouření 

- beseda na téma Holokaust  

 

3. ročníky- 

- prožitkový program na téma Sexualita a problémy s ní spojené 

 

 Navíc proběhlo: 

 

- film Jakub s besedou na téma domácího násilí 1. – 4. r. 

- intervenční beseda se třídou 2. ZA pro vztahové problémy ve třídě 

 

Úkoly pro příští školní rok 2016/2017 

 

- pokračovat v tematických besedách na téma Šikana a kyberšikana, Drogy, Kouření, 

Sexualita a problémy s ní spojené a besedách 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 třídními učiteli 1. ročníků (poradenství) a ostatními třídními 

učiteli 

- příprava a realizace adaptačních kurzů Mgr. Milan Rapčan, Mgr. Alžběta Šuláková, 

v novém působišti v obci Albrechtičky  

- aktualizace SOS kontaktů a nástěnky preventisty 
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Na součásti IT a veřejnosprávní se uskutečnily akce: 

 

1. ročníky 

- adaptační kurzy (září 2015) 

- program na rozvoj spolupráce a důvěry (v rámci LVK, únor 2016) 

- skupinová práce na téma Alkohol, drogy, kouření v rámci předmětu TEV (jaro 2016) 

- základy sebeobrany (červen 2016) 

- beseda o HIV, AIDS a sexuální hygieně (14. červen 2016) 

- zásady poskytování první pomoci (hodiny TEV) 

- dotazníkové šetření „Klima školy“ (květen 2016) 

 

 2. ročníky 

- beseda na téma „Pohlavní život a vztahy“ v hodinách TEV, SKU (leden 2016) 

- skupinová práce „Agresivita, asertivita, pasivita“, nácvik asertivního chování při 

komunikaci (březen 2016 – VS2) 

- beseda a diskuse na téma „Kyberšikana“ s rozborem konkrétních situací v hodině SKU 

(leden 1016 

- interaktivní program na téma poruchy příjmu potravy “Vím, proč jím“ (listopad 2015) 

 

3. ročníky 

- skupinová práce „Agresivita, asertivita, pasivita“, nácvik asertivního chování (duben 2016, 

VS3) 

- beseda a diskuse na téma „Kyberšikana“ s rozborem konkrétních situací (listopad 2015) 

- skupinové aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce sebedůvěry a důvěry (TK září 2015) 

- interaktivní program na téma poruchy příjmu potravy “Vím, proč jím“ (listopad 2015) 

 

 4. ročníky  

- beseda na ÚP (duben 2016) 

 

 1. – 4. ročníky 

- zdravý životní styl jako prevence rizikového chování (v průběhu roku, beseda a diskuse 

v hodinách TEV) 

- zapojení do projektu „Člověk v tísni – Skutečný dárek“ 

 

Individuální konzultace a spolupráce se studenty a rodiči při řešení problémů v oblasti krizové 

intervence při sebepoškozování a gamblerství. 

Úkoly na příští rok: 

- podle možností vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

- účast v projektech nadace „Člověk v tísni“  
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- příprava a realizace adaptačních kurzů 1. ročníků 

- programy na rozvíjení důvěry, sebedůvěry, komunikace a asertivity na lyžařském a 

turistickém kurzu 

- spolupráce s výchovnou poradkyní 

- besedy a programy na aktuální témata 

 

součást Ekonomika: 

1.ročníky  

- adaptační kurzy   

- přednáška na téma Drogy  

- beseda na téma Kyberšikana 

- beseda na téma Domácí násilí, spojená s promítáním filmu  

2.ročníky  

- přednáška na téma Vztahy v kolektivu 

- beseda na téma Domácí násilí, spojená s promítáním filmu  

3. ročníky  

- beseda s psychologem na téma Mezilidské vztahy 

- beseda na téma Domácí násilí, spojená s promítáním filmů 

Úkoly pro příští školní rok:  

- dodržovat školní preventivní strategii  

- pokračovat v besedách na aktuální témata  

- zadat a vyhodnotit dotazník pro žáky na klima ve třídách   

- připravit a realizovat adaptační kurzy  

- pokračovat v projektu Adopce na dálku  

 

 

6.1 Výchovné poradenství 

 
Práce na úseku výchovného poradenství se řídí vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Výchovní poradci dodržují platné 

postupy, svou činnost konzultují s vedením školy. 

 

V letošním školním roce pokračovala v práci výchovné poradkyně Mgr. Zdeňka Pavlíková pro 

součásti IT a veřejnosprávní ve spolupráci se školní metodičkou prevence Mgr. Irenou Šádkovou, 

na součásti Zdravotnictví nově výchovná poradkyně Mgr. et Mgr. Miroslava Hermanová 

s metodikem školní prevence Mgr. Milanem Rapčanem. 

 

Na součásti Ekonomika působila v práci výchovné poradkyně Mgr. Andrea Rušarová ve spolupráci 

se školní metodičkou prevence Mgr. Lenkou Jírovou. Spolupráce všech součástí byla pravidelná a 

na velmi dobré úrovni. 
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Úkoly výchovného poradenství, které byly stanoveny v plánu činností na školní rok 2015/16, byly 

úspěšně splněny. 

 

Prioritou v činnosti VP byla i v tomto školním roce práce se žáky se specifickými poruchami 

učení a chování. 

V letošním školním roce bylo v evidenci 23 žáků se specifickými poruchami učení a chování  

viz tabulka).Vyučující byli seznámeni s doporučením poradny. Mezi výchovnými poradkyněmi a 

žáky probíhaly pravidelně konzultace. Byl sledován prospěch těchto žáků a případné problémy 

byly řešeny s žákem  a vyučujícími daných předmětů. Žáci se scházeli s výchovnou poradkyní 

minimálně jednou za čtvrtletí a konzultovali s ní své studijní výsledky a případné problémy 

v jednotlivých předmětech. Na součásti Ekonomika byly zpracovány čtyři návrhy do PPP, tři 

z nich byly na žádost žáka. Na součásti Zdravotnictví byly zpracovány rovněž čtyři návrhy do PPP. 

Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou byla velmi dobrá. 

 

Ročník 
PUP - součást 

IT a VS Zdravotnictví Ekonomika  

1. 2 3 3 

2. 2 3 2 

3. 2 1 3 

4. 0 1 1 

VS4 večerní stud. 0 0 0 

PS 1 0 0 0 

Celkem 6 8 9 

 

Žádný žák se nevzdělával podle individuálního vzdělávacího plánu na součásti Ekonomika. Na 

součásti IT a VS měla individuální vzdělávací plán 1 žákyně, Adriana Zajíčková – VS4, od 1. 1. do 

8. 4. 2016 (přerušení studia). 

 

Na součásti Zdravotnictví měly individuální vzdělávací plány 3 žákyně: Helena Sekáčová – ZA 4 

od 1. 10. 2015 do 31. 1. 2016, (ukončení studia 17. 12. 2015), Lucie Šátková – ZA 4 – od 1. 1. 

2016 do 30. 6. 2016, Nikola Třísková – ZA 1 od 5. 5. 2016 do 30. 6. 2016. 

 

Ve školním roce 2015-2016 4 žáci žádali o „Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků 

středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na rok 2016“: 

• Dražkovič Zoltán – ZA 3 (součást Zdravotnictví) 

• Ferencová Jarmila – ZA 2 (součást Zdravotnictví) 

• Ferencová Anna – 1. B (součást Ekonomika) 

• Kováčová Anežka – 2. A (součást Ekonomika) 

 

Dalším důležitým úkolem bylo řešení kázeňských a studijních problémů žáků. V průběhu 

školního roku se uskutečnilo několik schůzek výchovných poradců se žáky, kteří měli problém 

s docházkou do školy, včasným omlouváním nepřítomnosti ve vyučování, s přípravou na 

vyučování nebo chováním (porušováním školního řádu, např. podvody nebo lhaní). Jako vhodná 

opatření proti záškoláctví se jeví důsledné dodržování školního řádu, systematická kontrola 

omluvenek třídními učiteli. Všechny problémy byly řešeny v úzké spolupráci s třídními učiteli a 

dalšími vyučujícími, školními metodiky prevence. Při osobních pohovorech výchovných poradců 

se žáky nebo rodiči se řešily méně závažné kázeňské prohřešky, pomohla osobní domluva a 

nemusela být svolána výchovná komise.  
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Hlavní výchovné problémy v letošním školním roce: 

 krátkodobá neomluvená absence  

 opakované záškoláctví  

 plagiátorství, podvody a lhaní 

 opakované pozdní příchody do vyučování 

 pozdní omlouvání absence  

 používání mobilních telefonů ve výuce 

 
Výchovná opatření: 

Součást 
Napomen

utí TU 

Důtka 

TU 

Důtka 

RŠ 

Snížený stupeň 

z chování 

Výchovná 

komise 

Podmíněné 

vyloučení 

Vyloučení 

ze studia 

Přerušení 

studia 

IT a VS 0 36 21 4 (II. st.) 22 2 1 3 

Zdravotnictví 12 14 2 
1 (II. st.), 

1 (III. st.) 
4 2 0 3 

Ekonomika 0 27 5 
1 (III. st.), 

7 1 1 0 

Celkem 12 77 28 
5 (II. st.), 

2 (III. st.) 
33 5 2 6 

 

Přijatá výchovná opatření byla ve všech případech účinná a dostatečná. Žáci, kteří již dříve 

problémy měli, docházeli každé čtvrtletí na individuální pohovor s výchovnou poradkyní. 

 

Žáci se obraceli na výchovné poradce také s osobními, rodinnými  problémy, využívali 

konzultačních hodin  nebo si dojednávali schůzku mimo tyto hodiny. 

 

Udělené pochvaly: 

Součást Ekonomika 

Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ 

1.A 28 0 

1.B 13 0 

2.A 27 0 

2.B 21 0 

3.A 24 2 

3.B 17 1 

4.A 15 1 

4.B 11 1 

Celkem 156 5 

 

Součást IT a VS (bez večerního studia) 

Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ 

IT 1 4 0 

IT 2 4 0 

IT 3 3 0 

IT 4 11 0 

VS 1 2 0 

VS 2 4 0 

VS 3 7 0 

VS 4 8 0 

Celkem 43 0 
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Součást Zdravotnictví (bez večerního studia) 

Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ 

ZA 1 3 2 

ZA 2 4 0 

ZA 3 5 5 

ZA 4. 0 8 

ZL 1 25 0 

ZL 2 19 2 

ZL 3 34 3 

ZL 4 10 8 

Celkem 100 28 

 

Celkem za všechny součásti: 299 pochval třídního učitele, 33 pochval ředitelky školy. 

 

Úspěšné byly ve školním roce 2015/16  tyto aktivity: 

 

 4 schůzky se školním metodikem prevence – společné plánování akcí a řešení problémů, 

výměna zkušeností 

 setkání s žáky 1. ročníků, zjišťování jejich motivace ke studiu, seznámení se školním řádem 

 informace o přípravných kurzech na vysoké školy společností AZ SMART (vzdělávací 

centrum) 

 spolupráce s OSPOD v Novém Jičíně, Ostravě, pedagogicko-psychologickou poradnou 

v Novém Jičíně, speciálně pedagogickým centrem v Ostravě, střediskem výchovné péče 

v Novém Jičíně 

 seminář pro 4. ročníky – společnost SCIO – prezentace Scio testů, národní srovnávací 

zkoušky 

 Gemma – 21. 10. – 22. 10. 2015 

 beseda společnosti Socrates o možnosti dalšího studia 

 Gaudeamus – Brno, listopad 2015 

 Den otevřených dveří – prezentace všech oborů na všech součástech školy 

 informace VP rodičům budoucích 1. ročníků – 13. a 15. 6. 2016 

 Den s profesionály, seminář – sebeobrana zdravotníků 

 učební styly, učební strategie, prevence školní neúspěšnosti – 1. ročníky 

 Svět práce – projekt pro třetí ročníky (květen 2016 – červen 2016), finálové fiktivní 

přijímací pohovory se uskutečnily na MěÚ v Novém Jičíně (pozice asistentky starosty) a 

v Technických službách v Novém Jičíně (pozice hospodář, hospodářka) 

 besedy na ÚP v Novém Jičíně pro studenty 4. ročníků součásti Zdravotnictví a IT a VS a 

Ekonomika 

 návštěvy vyučujících a VP na třídních schůzkách 9. tříd ZŠ v okrese Nový Jičín a Valašské 

Meziříčí 

 dotazníkové šetření v 1. ročnících – průzkum spokojenosti s 1. rokem na střední škole 

 kariérové poradenství pro žáky 3. a 4. ročníků, setkání s odborníky, zástupci vysokých škol, 

zdravotnických zařízení, bývalými absolventy. Na součásti Ekonomika jsou žáci na konci 

2. ročníku (vybírají si volitelné předměty) a 3. ročníku seznamováni se strukturou maturitní 

zkoušky. Jsou jim doporučeny zdroje, kde mohou zjistit další informace. 

 dotazníkové šetření – spokojenost žáků všech ročníků s výukou jednotlivých předmětů 

 pravidelné metodické schůzky výchovných poradců s třídními učiteli 
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Ve školním roce  2016-2017 bude novou výchovnou poradkyní na součásti IT a veřejnosprávní 

 a na součásti Zdravotnictví Miroslava Hermanová. 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Vzdělávání  pedagogických pracovníků je dlouhodobou prioritou školy a vychází ze směrnice 

ředitelky školy k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a dvouletého plánu DVPP. Díky 

němu se daří rozvíjet odborný i lidský potenciál učitelů a následně i žáků školy. Pedagogičtí 

pracovníci využívají semináře a kurzy z nabídky vzdělávacích institucí a ped. center, některé z nich  

jsou nabízeny bezplatně v rámci projektů EU. Velký podíl na vzdělávání má rovněž samostudium, 

e-learningové kurzy i jazykové vzdělávání v rámci šablon. V tomto šk. roce 3 učitelé zavítali na 14 

denní pobyty do Irska, 2 na Maltu a 2 do Německa. Učitelé se také zapojili do e-learningového 

vzdělávání „Jazyky on line.“ 

 

Osvědčila se také jednodenní forma vzdělávání všech učitelů školy na konci 1. pololetí, tzv. 

„Sborovna“. Učitelé si mohli vybrat ze 3 tematických oblastí: 

 

1. Zvládání rizikových a emočně náročných situací ve školním prostředí ZRIVI, které bylo 

financováno z projektu MŠMT 

2. CLIL ve výuce – zavádění cizího jazyka do výuky odborných předmětů 

3. Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření 

 

Pro odborné vyučující  součásti Zdravotnictví byl připraven 3 denní kurz „Bazální stimulace“. 

 

Celkem v tomto školním roce bylo vyčerpáno na vzdělávání 253 488,50 Kč. Tato částka se skládá 

z prostředků na akreditované vzdělávání a ostatní vzdělávání pedagogických i nepedagogických 

pracovníků školy z přímých výdajů  MŠMT ve výši 118 259,50 a 110 733,50 z prostředků na 

vzdělávání v rámci projektových aktivit OPVK a z provozních prostředků zřizovatele ve výši 

24 495,50 Kč. 

 

Na škole rovněž zaměřujeme velkou pozornost na oblast ICT. Koordinátorem je Ing. Z. Matúš, 

který se věnuje této oblasti nejen s vysokou profesionalitou, ale i s velkým osobním zaujetím, což 

se odráží na úrovni ICT školy, na spolupráci se všemi odbornými učiteli ICT, věnuje svůj čas i 

ostatním učitelům, což se projevuje na kvalitní úrovni ICT školy a jejího využití ve výuce.  

(viz příloha č. 3).  
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Učitelé školy se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí 

      

Pracoviště 

Zdravotnictví 

Datum akce: Název vzdělávání: Osv. 

Vzdělávání šk. rok 

2015/16 Datum akce Název vzdělávání 

 

PhDr. Renata Važanská 30.09.2015 Střední vzdělávání z pohledu ČŠI ne 

 08.10.2015 Poruchy příjmu potravy ano 

 2.-4.11.2015 Konference ředitelů zdravotnických škol ne 

 27.01.2016 Ředitelská dílna 25. - 27. 1. 2016 ano 

 1.-3.4.2016 Sebedůvěra - školení ano 

 04.04.2016 Seminář Asociace ředitelů SZŠ a VOŠZ ano 

 09.05.2016 Metodika hospitační činnosti ano 

 1.9.2015-30.1.2016 Blended learning – němčina ne 

    

Mgr. Hana Bártková 26.8.2015 Proškolení o první pomoci ne 

 27.8.2015 Teaching English for secondary school teachers ano 

 10.11.2015 Oxford proffessional Development ne 

 19.11.2015 drogová problematika ve školství ne 

 28.1. 2016 Jak aplikovat metodu CIL do výuky ano 

 24.2.2016 ROBOTEL - multimediální učebna ne 

 16.2. 2016 Refresh školení hodnotitelů PP ne 

 30.3. 2016 Life is Great ano 

 9.4. 2016 Refresh školení hodnotitelů PP - PUP ne 

 2.5. 2016 ROBOTEL - multimediální učebna ne 

    

Mgr. Hana Blahetová 26.8.2015 Teoretické a praktické školení PP ne 

 5. 11. 2015 Škola online ne 

 9.-12. 2015 Jazyky on-line ne 

 19. 1. 2016 Drogová problematika  ne 

 28. 1. 2016 Prevence syndromu vyhoření ne 

 11. 3. 2016 Mediální gramotnost ano 

    

Mgr. Karla Csengeová celoročně Anglický jazyk – e-learning  

 celoročně Učení B. Groninga  

 3.10.- 4.10.2015 Konference umění komunikace s lidmi Ano 

 říjen – listopad 2015 Výuka angličtiny přes skype  

 18.11.2015 Hospic – přednáška hlavní sestry  

 19.11.2015 Drogová problematika – policie ČR  

 27.1. – 29.1.2016 Bazální stimulace –seminář Ano 

 17.4.- 30.4.2016 Výjezdový jazykový kurz mobility pracovníků  

  ve školním vzdělávání v rámci programu  

  Erasmus+ Ano 

 celoročně Prisco - odborné výukové kurzy  

    

Mgr. Jaromír Dobiáš 26.8.15 Školení PP ne 
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 5.11.15 Školení práce na Šolu ne 

 celoročně Jazykový kurz AJ A2-B1 ne 

 28.1.2016 školení ZRIVI ne 

 5.4.2016 Seminář - NJ - Ostrava ano 

 17.4.-3.4.2016 Výjezdový jazykový kurz mobility pracovníků  

  ve školním vzdělávání v rámci programu  

  Erasmus+ ano 

 březen-květen 2015 Zdravotnický kurz ano 

    

Ing. Václav Herman 5.11.2015 školení Škola online  

 28.1.2016 školení ZRIVI  

 9-12.1. 2016 Výuka angličtiny -E-learning  

 5.11.2015 školení Škola online  

    

Mgr. et Mgr. Miroslava 

Hermanová 
5.11.2015 

školení Škola online  

 28.1.2016 školení ZRIVI  

 9-12.1. 2016 Výuka angličtiny -E-learning  

 5.11.2015 školení Škola online  

 28.1.2016 školení ZRIVI  

 9-12.1. 2016 Výuka angličtiny -E-learning  

    

Mgr. Petra Janíčková 15.10.2015 PP při mimořádných ano 

 5.11.2015 Škola online ne 

 18.11.2015 Hospic – přednáška hlavní sestry ne 

 19.11.2015 Drogová problematika ne 

 

od ledna 2016 - 

celoročně Výživa a léčebná výživa  ne 

    

Mgr. Renáta Klementová 26.8.2015 První pomoc  ne 

 5.11.2015 Škola on-line ne 

 28.1.2016 Jak aplikovat CLIL do výuky ano 

 24.2.2016 ROBOTEL - multimediální učebna ne 

 12.3.2016 KOSS - ústní maturitní zkouška AJ ano 

 20.- 21.3.2016 Školení hodnotitelů PP AJ ne 

 9.4.2016 Školení hodnotitelů PP AJ - žáci PUP ne 

 2.5.2016 ROBOTEL - multimediální učebna ne 

 celoročně Jazykový kurz AJ C1 - e-learning ne 

    

Mgr. Kateřina Klevarová 23.8.-5.9. 2015 Sprachtraining ano 

 5.11. 2015 Škola online ne 

 28.1. 2016 Psychohygiena ne 

 2.5. 2016 Robotel - multimediální učebna ne 

 celoročně Jazykový kurz NJ B2 ne 

    

Mgr. Jindřiška Kotulková 27.-29.1. 2016 Bazální stimulace ano  

 5.11.2015 školení Škola online  

 celoročně výživa-léčebná výživa  

    

Mgr. Gabriela Kraciková 26.8.2015 Teoretické a praktické školení první pomoci ne 

 20.9.-3.10. 2015 jazykový kurz Dublin ano 

 září-prosinec 2015 jazyky on-line ne 

 5.11.2015 škola online ne 
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 28.1.2016 Jak aplikovat CLIL do výuky ano 

 19.1.2016 Návykové látky ne 

 25.1-1.2.2016 Zadavatel MZ ano 

 29.2.-11.3.2016 Zadavatel s PUP MZ ano 

    

MUDr. Kateřina Kubínová 5.11.2015 Škola on-line ne 

 19.11.2015 Drogová problematika ne 

 28.1.2016 Psychohygiena- syndrom vyhoření ne 

 celoročně Léčebná výživa  

    

Mgr. Martina Lacková 27.-29.1. 2016 Bazální stimulace ano 

 celoročně Výživa a léčebná výživa ne 

 15.10.2015 První pomoc při mimořádných událostech ano 

 18.11.2015 Hospic – přednáška hlavní sestry ne 

    

Mgr. Zdeněk Lédr 26.8.2015 Školení PP ne 

 9.-12.2015 Jazyky on-line ne 

 5.11.2015 Škola online ne 

 28.1.2016 školení ZRIVI ne 

 14.12.2015 školení požárních hlídek ne 

    

Ing. Lenka Michalová 26.8.2015 Školení PP ne 

 9.-12.2015 Jazyky on-line ne 

 5.11.2015 Škola online ne 

 19.1.2016 Návykové látky ne 

 28.1.2016 Psychohygiena ne  

 11.3.2016 ŠMK ano 

 5.4.2016 Bezpečné zacházení s chemickými látkami ano 

    

Bc. Pavla Mílková 5.11.2015 Školení Škola on line ne 

 19.1.2016 Beseda - Drogová problematika ne 

 27.-29.1.2016 Bazální stimulace ano 

 celoročně Výživa a léčebná výživa ne 

    

Ing. Jana Pagáčová 5.11.2015 Škola on-line ne 

 prosinec 2015 Myšlenkové mapy ne 

 leden 2016 MS Office v EKO ne 

 28.1.2016 Jak aplikovat CLIL do výuky ano 

 celoročně studium zákonů a sledování změn - EKO  

    

Mgr. Milada Pěchová 9.-.12.2015 Jazyky on-line ne 

 19.11. 2015 Drogová problematika  ne 

 27.-29.1. 2015 Bazální stimulace ano 

 17.3. 2016 Školení předsedů MK ano 

 celoročně Výživa a léčebná výživa ano 

    

Mgr. Lubomír Purmenský 26.8.2015 Teoreticko-praktické školení PP ne 

 20.10.2015 Školení SOL ano 

 5.11.2015 Školení práce na Šolu ne 

 20.11.2015 Porada zástupců Zdr. škol MSK kraje ne 

 28.1.2016 ZRIVI ne 

 13.1.2016 Návykové látky ne 
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Mgr. Milan Rapčan 5.11.2015 Školení Škola on line ne 

 19.11.2015 Drogová problematika ve školství ne 

 27.-29.1.2016 Bazální stimulace ano 

 15.4. 2016 Efektivní komunikace ano 

Mgr. Lenka Solanská 5.11.2016 Škola on line ne 

 16.9.2015 odborná exkurze ne 

 19.11.2015 Drogová problematika ve školství ne 

 leden 2016 Výživa a léčebná výživa ne 

 27.-29.1.2016 Bazální stimulace ano 

 21.12.2015 odborná exkurze ne 

 17.3.2016 konzultační seminář předsedů MK ano 

 červen odborná stáž a semináře ano 

    

Mgr. Alžběta Šuláková 26.8.2015 Školení PP ne 

 10.-12.2015 Jazyky on line ne 

 5.11.2015 Školení práce na Šolu ne 

 28.1.2016 Psychohygiena ne 

 24.2.2016 Robotel školení 1. část - Multimediální učebna ne 

 2.5.2016 Robotel školení 2. část - Multimediální uebna ne 

    

Mgr. Simona Tylová 14. - 16. 1. 2016 XXI. dny RAPPL ano 

 19.1.2016 Drogová problematika ve školství ne 

 27. - 29. 1. 2016 Kurz - Bazální stimulace  ano 

 5.11.2015 školení ŠOL ne 

 celoročně  Výživa a léčebná výživa ne 

 celoročně  Anglický jazyk - e learning ne 

    

Mgr. Iva Vránová 5.11.2015 Škola on line ne 

 19.11.2015 Drogová problematika ve školství ne 

 leden 2016 Výživa a léčebná výživa ne 

 27.-29.1.2016 Bazální  stimulace ano 

 1.3.2016 Arteterapie ne 

 18-20.3.2016 Arteterapie ne 

 celoročně 2015-16 Arteterapie ne 

    

Mgr. Radmila Vrbková celoročně Výživa a léčebná výživa  

 19.1.2016 drogová problematika ne 

 27. 29. 1. 2016 Bazální stimulace ano 

 výhledově vzdělávání v oblasti jazyků  

 výhledově vzdělávání v oblasti PP  
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Pracoviště IT a VS Datum akce: Název vzdělávání: Osv. 

Vzdělávání šk. rok 

2015/16 Datum akce 

  

Ing. Jiří Arnošt 22.11.2015 Arduino workshop ne 

 28.1.2016 Psychohygiena, aneb jak předcházet syndromu vyhoření ne 

 23.4.-7.5.2016 jazykový pobyt ERASMUS+ ano 

 celoročně On-line studium angličtiny ne 

    

Mgr. Jana Baďurová 28.1.2016 Psychohygiena, aneb jak předcházet syndromu vyhoření ne 

 24.2.2016 Školení cizí jazyky - Robotel ne 

 2.5.2016 Školení cizí jazyky - Robotel ne 

 5.4.2016 Metodicko-didaktický seminář NEJ ano 

 celoročně on-line studium němčiny ne 

    

Mgr. Jan Bobek 28.1.2016 Psychohygiena, aneb jak předcházet syndromu vyhoření ne 

 24.2.2016 Školení cizí jazyky - Robotel ne 

 2.5.2016 Školení cizí jazyky - Robotel ne 

 5.4.2016 Metodicko-didaktický seminář NEJ ano 

 celoročně on-line studium němčiny ne 

    

Ing. Petr Brandejs celoročně On-line studium angličtiny ne 

 24.2.2016 Školení cizí jazyky - Robotel ne 

 2.5.2016 Školení cizí jazyky - Robotel ne 

 28.1.2016 Jak aplikovat metodu CLIL do výuky ano 

    

Ing. Olga Galiová 28.1.2016 Psychohygiena, aneb jak předcházet syndromu vyhoření ne 

 24.21.2016 Robotel ne 

 2.5.2016 Robotel ne 

 1.10.-31.12.2015 Blended learning ne 

 3.12.2016 seminář Teaching English ano 

    

PhDr. Josef Hrachový 29.1.2016 Psychohygiena, aneb jak předcházet syndromu vyhoření ne 

 2.12.2015 Aktuální obsahové a metodické otázky výuky práva na SŠ ano 

 28.1.2016 Psychohygiena, aneb jak předcházet syndromu vyhoření ne 

 2.12.2016 Aktuální otázky výuky práva na SŠ ano 

    

Mgr. Martin Jermář 29.1.2016 Psychohygiena, aneb jak předcházet syndromu vyhoření ne 

 28.4.2016 Právní minimum pro starosty ano 

    

 28.1.2016 Jak aplikovat metodu CLIL do výuky ano 

Mgr. Petr Kupčák 21.9.2015 Windows Server Administration Fundamentals ano 

 celý rok jazykový kurz online ne 

    

Mgr. Břetislav Macek celoročně on-line studium angličtiny ne 

 29.1.2016 Seminář z matematiky pro učitelé ZŠ a SŠ  ano 

    

Mgr. Milan Nohel 1.2.2016 Přírodovědný inspiromat s Vernierem ne 

    

Mgr. Zdeňka Pavlíková 28.1.2016 Emočně náročné a rizikové situace ve šk. prostředí ne 
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Ing. Pavla Rosová 28.1.2016 Psychohygiena, aneb jak předcházet syndromu vyhoření ne 

    

Ing. Marcela Spálová 28.1.2016 Emočně náročné a rizikové situace ve šk. prostředí ne 

 5.1.2016 POHODA - školení základních dovedností ne 

    

Mgr. Monika Stanková 19.1.2016 Drogová legislativa ne 

 28.1.2016 Emočně náročné a rizikové situace ve šk. prostředí ne 

    

Mgr. Irena Šádková 28.1.2016 Jak aplikovat metodu CLIL do výuky ano 

 19.1.2016 Drogová legislativa ne 

 12.11.2015 Asertivita a agresivita ve škole ano 

 17.3.2016 Geografický seminář  ano 

 25.4. - 6. 5.2016 Studijní jazykový pobyt ERASMUS + ano 

 2.6.2016 Školení ŠMP ne 

  On-line jazyky ne 

    

Mgr. Marie Vraná 29.1.2016 Seminář z matematiky pro učitelé ZŠ a SŠ  ano 

 27.1.2016 Elixír do škol - UV a IR záření ne 

 17.2.2016 Elixír do škol - elektrotechnika ne 

 16.3.2016 Elixír do škol - Zákon zachování mech. energie ne 

 20.4.2016 Elixír do škol - optika, míchání barev ne 

 18.5.2016 Eliír do škol - výroba jednoduchých pomůcek ne 

 15.6.2016 Elixír do škol - astronomie ne 

 2. - 4. 10. 2015 Dílny Heureky - 14. mezinárodní konference  ne 

 26. - 28.2.2016 Heuréka - školka pro SŠ (fyzika, metodika) 1. seminář ne 

 1.-3.4.2016 Heuréka - školka pro SŠ (fyzika, metodika) 2. seminář ne 

 8.-10.4.2016 Heuréka - regionální seminář F ne 

 1 x měsíčně Přednášky na téma F, Ch, Bi ne 

 8.4.2016 Seminář pro učitele F ano 

 celoročně on-line studium angličtiny ne 

    

Mgr. Petr Zapletal 29.1.2016 Seminář z matematiky pro učitelé ZŠ a SŠ  ano 

 27.1.2016 Elixír do škol - UV a IR záření ne 

 17.2.2016 Elixír do škol - elektrotechnika ne 

 16.3.2016 Elixír do škol - Zákon zachování mech. energie ne 

    

Mgr. Aleš Zedník 28.1.2016 Emočně náročné a rizikové situace ve šk. prostředí ne 
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Pracoviště 

Ekonomika Datum akce Název vzdělávání Osvědčení 

Vzdělávání šk. rok 

2015/16 Datum akce   
Ing . Monika Kubiszová 17.9.2015 InspIS - ŠVP - mobilní vzdělávací centra ano 

 20.10.2015 Tvorba tiskových sestav v systému Škola OnLine ano 

 6.11.2015 Let´s motivate ano 

 28.1.2016 

Psychohygiena aneb jak předcházet syndromu 

vyhoření ne 

 22.2.- 4.3.2016 Job-shadowing - Granada  ano 

    

Ing. Lenka Budinská 3. - 4.12.2015 Daňový a účetní seminář - Ing. Štohl ne 

 9.-12. 2015 Jazyky online ne 

    

Mgr. Čestmír Glogar 28.1.2016 

Psychohygiena aneb jak předcházet syndromu 

vyhoření ne 

  Jazyky online ne 

 7.6.2016 Konference Technologie zítřka v dnešní době ano 

    

Mgr. Roman Jandl 9. - 12. měsíc 2015 Jazyky online ne 

 28.1.2016 Zvládání emočně náročných situací ve školství ne 

    

Mgr. Lenka Jírová 9.-12.2015 Jazyky online ne 

 28.1.2016 Zvládání emočně náročných situací ve školství ne 

 1.3.2016   

    

Mgr. Alena Kocůrková 9.-12. 2016 Jazyky online ne 

 28.1.2016 Zvládání emočně náročných situací ve školství ne 

    

PhDr. Jarmila Kudělková 9.-12.2015 Jazyky online ne 

 28.1.2016 

Psychohygiena aneb jak předcházet syndromu 

vyhoření ne 

    

Ing. Luboš Mašek 28.1.2016 Zvládání emočně náročných situací ve školství ne 

    

Ing. Zdeněk Matúš 9.-12. 2015 Jazyky online ne 

 7.6.2016 Konference Technologie zítřka v dnešní době ano 

 duben 2016 Jazykový kurz - Malta ano 

 28.1.2016 Metoda CLIL ano 

 18.3. 2016 Akademie programování  ne 

 2.10.2015 Správa školní matriky v systému Škola OnLine ano 

 26.11.2015 Konference Dotkněme se inovací ano 

    

Ing. Jiřina Nováčková 9. - 12. 2015 Jazyky online ne 

 3. - 4.12.2015 Daňový a účetní seminář - Ing. Štohl ne 

 28.1.2016 

Psychohygiena aneb jak předcházet syndromu 

vyhoření ne 

Mgr. Andrea Rušarová 28.1.2016 

Psychohygiena aneb jak předcházet syndromu 

vyhoření ne 

 

1.9.2015 - 

31.8.2016 Studium pro výchovné poradce - 1. ročník ne 

    

PhDr. Radan Skřivánek 9. - 12. 2015 Jazyky online ne 

  relaxační techniky proti vyhoření ano 

    
Mgr. Hana Škyvarová 9.-12. 2015 Jazyky online ne 

 28.1.2016 Jak aplikovat metodu CLIL do výuky ano 
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 7.6.2016 Finanční matematika - webinář ne 

    

Mgr. Dalibor Tomek 

26.10.2015-

6.11.2016 Job-shadowing - Istanbul ne 

 9.-12. 2016 Jazyky online ne 

 28.1.2016 Zvládání emočně náročných situací ve školství ne 

    

Mgr. Jitka Týlová 23.8.-5.9.2015 Jazykový kurz NEJ Postupim ano 

 2.12.2016 Právo - veřejné právo ano 

 28.1.2016 Zvládání emočně náročných situací ve školství ne 

 9.-12. 2015 Jazyky online ne 

    

Mgr. David Žlebek 28.1.2016 

Psychohygiena aneb jak předcházet syndromu 

vyhoření ne 

  Jazyky online ne 

 17.3.2016 Člověk a příroda a Člověk a společnost ano 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
8.1 Výsledky soutěží, olympiád a dalších aktivit žáků 

 

Pro naše motivované a nadané žáky je nabízena možnost zapojit se do soutěží školních, 

regionálních, krajských i státních kol. 

 

Již tradičně naši aktivní učitelé v rámci jednotlivých předmětových komisí organizují školní, ale i 

regionální a krajská kola soutěží. Podrobný přehled o jejich umístění  (viz příloha č. 5). 

 

V rámci předmětové komise CJL proběhla tradiční olympiáda v CJL. 

 

Výsledky školních kol: 

Součást: Umístění na 1. místě Umístění na 2. místě 

IT a veřejná správa K. Kohoutová (VS3) M. Jaroš (IT2) 

Ekonomika K. Cahelová (3.A – EL) M. Černochová (2.B – OA) 

Zdravotnictví 

H. Hubová (ZL2)  

M. Marčišovská (ZL3) K. Šimková (ZL 3) 

 

Výsledky v okresním kole: 

Škola Jméno 

Počet 

bodů Umístění 

Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. Červenková Eliška 27 1. 

Gymnázium M. K. Bílovec Tížková Tereza 23 2. 

Masarykovo Gymnázium Příbor Křapáček Richard 20 3. 

Masarykovo Gymnázium Příbor Gottwaldová Tereza 18,5 4. 

Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R. Jurková Karolína 18 5. 

SPdgŠ a SZŠ sv. A. České Odry Hrabovská Adéla 17 6. 

Mendelova SŠ, Nový Jičín Hubová Hana, 16 7. 
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Mendelova SŠ, Nový Jičín Kohoutová Kristýna 15 8. 

Gymnázium a SOŠ Nový Jičín Kubálková Klára 14,5 9. 

SŠ Ekonomická, Studénka Liberdová Anna 14 10.-11. 

SPdgŠ a SZŠ sv. A. České Odry Stavinohová Pavla 14 10.-11. 

Mendelova SŠ, Nový Jičín Cahelová Kateřina 10,5 12. 

Mendelova SŠ, Nový Jičín Jaroš Martin 10 13. 

SŠ Ekonomická, Studénka Oderská Kristýna 6 14. 

 

Velmi zajímavé soutěže připravila komise společenských věd. 

 

Argumentační soutěž 

Žáci jednotlivých ročníků oboru veřejnosprávní činnost se každoročně zúčastňují školních kol 

soutěží, které je motivují k samostatné tvůrčí činnosti nebo ke srovnání úrovně svých teoretických 

a odborných znalostí. Během argumentační soutěže žák obhajuje novelu zákona, k čemuž mu 

pomáhá připravená prezentace PowerPoint. Hodnocena je schopnost argumentovat, znalost dané 

legislativy a celková forma prezentace. 

 

Dne 26. 11. 2015 se na součásti IT a veřejnosprávní konal další ročník této argumentační soutěže. 

Soutěže se zúčastnilo 12 žáků 1. – 4. ročníku, kteří prezentovali své návrhy novelizací zákonů a 

v následné diskusi je obhajovali. 

 

Výsledky: 

1. místo – Kristýna Kohoutová (VS3) 

2. místo – Robin Srubek a Petr Páleníček (VS4) 

3. místo – Vendula Býmová a Darina Davidová (VS1) 

 

Vědomostní soutěž z veřejné správy a práva 

Vědomostní soutěž je řešena formou testu, který vyplňují žáci na počítači. 126 otázek testu 

prokáže, zda účastníci soutěže zvládli základní teoretické znalosti z práva a veřejné správy. 

 

Dne 22. 3. 2016 se uskutečnila vědomostní soutěž z veřejné správy a práva. Soutěže se zúčastnili 

žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku. Vítězem soutěže se stal Robin Srubek ze třídy VS4, druhé 

místo obsadil Petr Páleníček také ze třídy VS4 a na třetím místě se umístila Linda Papáková ze 

třídy VS2. 

 

Dějepisná soutěž „Osobnosti a události 21. století“  

Výsledky: 

1. místo Nikol Hubová (ZL3) 

2. místo Vojtěch Tomečka (IT1) 

3. místo Robin Srubek (VS4) 

 

Velmi zajímavé a rozvíjející soutěže a aktivity pro rozvoj ICT dovedností našich žáků připravila 

PK ICT. 

 

Soutěže: 

Školní kolo soutěž MS OFFICE 

Dne 6. 11. 2015 proběhlo školní kolo soutěže ICT. Soutěže se zúčastnilo 13 žáků z oboru IT,  10 

žáků ze součásti Ekonomika a 2 žáci ze zdravotnického lycea. Soutěž byla rozdělena do tří částí, 

žáci řešili příklady v softwaru MS OFFICE 2013 – Word, Excel a PowerPoint. 
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Na prvním místě se umístil Adam Smetana ze třídy IT4, na druhém místě Lukáš Jiříček ze třídy 

IT3 a třetí se umístil Jiří Pliš z IT4. 

Adam Smetana, Lukáš Jiříček a Kateřina Glogarová postupují do regionální soutěže v Office 2016. 

 

Regionální soutěže v MS OFFICE 

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 uspořádala Mendelova střední škola, Nový Jičín, Divadelní 4, 

pracoviště Ekonomika, ve spolupráci s Krajským zařízením pro DVPP a IC, Nový Jičín, 

příspěvková organizace, již desátý ročník regionální soutěže OFFICE 2015. Soutěž si kladla za cíl 

prověřit znalosti informačních technologií žáků z 20 středních škol celého kraje. Žáci museli 

absolvovat všechny tři části soutěže (textový editor, tabulkový procesor a prezentační program) ve 

verzi MS OFFICE 2013 a LIBREOFFICE. Výsledky z jednotlivých částí se sečetly a určily 

konečné pořadí. Zúčastnilo se 50 žáků ze všech koutů Moravskoslezského kraje, například 

z Nového Jičína, Vítkova, Českého Těšína, Bruntálu, Ostravy, Krnova, Orlové, Frýdku-Místku či 

Opavy. Žáci na prvních osmi místech byli oceněni hodnotnými věcnými cenami od jednotlivých 

sponzorů. 

 

Výsledková listina 

Pořadí Jméno Příjmení Škola 

1. Jakub Romba OA Ostrava-Mariánské Hory 

2. Jakub Holík Střední škola teleinformatiky, Ostrava 

3. Ivana Saranová Gymnázium Český Těšín, p. o. 

4. Zuzana Šandová OA Ostrava-Mariánské Hory 

5. Hana Babišová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p. o. 

6. Kateřina Glogarová Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. 

7. Jakub  Berger OA Ostrava-Mariánské Hory 

8. Jan Bohunovský Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, s. R. O. 

9-10 Martin Madzia SPŠOAJŠ Frýdek-Místek 

9-10 Adam Smetana Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. 

 

V outěži družstev zvítězili žáci Obchodní akademie Ostrava – Mariánské Hory, na druhém místě se 

umístila Mendelova střední škola z Nového Jičína a bronzový stupínek obsadila Obchodní 

akademie Český Těšín. 

 

Studentské trenérské centrum 

Dne 30. 11. 2015 proběhlo výběrové řízení do programu Studentské trenérské centrum 

společnosti Microsoft. Výběrového řízení se zúčastnilo 12 žáků středních škol z celého 

Moravskoslezského kraje, z toho byli 3 žáci z naší školy. Do celostátního kola postoupil Josef 

Křenek ze třídy IT3. 

 

Bobřík informatiky 

V letošním roce jsme se na součásti IT a veřejná správa zúčastnili celostátní soutěže Bobřík 

informatiky. Kategorie SENIOR se celkem v ČR zúčastnilo 5 164 soutěžících a naši žáci se 

neztratili. Úspěšnými řešiteli se stali Lukáš Jiříček, Martin Hanuš, Nikol Valešová, Lukáš Jiříček 

postupuje do krajského kola. Kategorie JUNIOR se celkem zúčastnilo 8 992 soutěžících a 

úspěšným řešitelem se stal Martin Jaroš. 

 

Mezinárodní soutěže ICT pro zvýšení kvality středoškolského vzdělání. 

V termínu od 7. do 11. března 2016 se uskutečnilo mezinárodní setkání studentů a učitelů, které je 

součástí projektu Erasmus+ s názvem Mezinárodní soutěže ICT pro zvýšení kvality 

středoškolského vzdělání. V rámci tohoto setkání byla ve čtvrtek 10. března 2016 zorganizována 
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mezinárodní soutěž v ICT (ovládání kancelářského balíku OFFICE se zadáním v anglickém 

jazyce). Z každé země (Španělska, Portugalska, Řecka, Chorvatska, Polska a samozřejmě z  Česka) 

se zúčastnili 4 nejlepší žáci vybraní ze školního kola dané školy a země a 2 učitelé jako doprovod. 

Celkem tedy soutěžilo 24 studentů (včetně 4 žáků z České republiky). Žáci na prvních šesti 

místech byli oceněni hodnotnými věcnými cenami, mezi něž patřil tablet, akční kamera, přenosný 

HDD, sluchátka a další. Na prvním místě se umístil Ruben Fernandes z Portugalska, druhé místo 

obsadil jeho spolužák Rui Costa a třetí místo žák Mendelovy střední školy v Novém Jičíně Lukáš 

Jiříček. Úspěch české školy zvýraznila pátým místem Natálie Sperathová. V soutěži družstev 

zvítězili žáci Escuela FP Salesianos Juan XXIII z Portugalska, na druhém místě se umístila 

Mendelova střední škola z Nového Jičína a bronzový stupínek obsadila Agrupamento de escolas 

Dr. Serafin leite ze Španělska. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v historických prostorách 

Obecního úřadu v Šenově u Nového Jičína a předání certifikátů o účasti na projektovém setkání v 

aule Městského úřadu v Novém Jičíně. 

 

Pro žáky oboru IT a jeho propagaci jsme připravili: 

ve středu 14. 10. 2015 proběhlo na škole IT odpoledne. V rámci celoevropského týdne 

programování “Codeweek”se uskutečnily dva workshopy – progamování Lego robotů pro žáky ZŠ 

a programování Google Apps skriptů pro žáky SŠ. 

Pro širokou veřejnost byla připravena pestrá paleta workshopů na téma 3D tisku, tvorby e-shopů, 

IT bezpečnosti, správu fotografií či tipů pro cestování. Akce se zúčastnilo téměř 50 zájemců. 

Spoluorganizátory byli Google Edu Group Novojičínsko, Google Developer Group Ostrava a firma 

Amenit. Jednalo se o jedinou akci v rámci programu Codeweek na severní Moravě. 

 

21. prosince 2015 dopoledne plné workshopů, např. 

 Bootstrap – HTML, CSS, and JS framework for developing projects on the web – Juřík 

Filip (IT3) 

 Microsoft Server 2012 – instalace a nastavení služeb – Smetana Adam (IT4) 

 3D modelování v programu Sculptris – Mgr. Kupčák 

(viz příloha č. 4) 

 

V ECDL středisku naší školy se uskutečnilo v měsíci květnu 2016 testování žáků čtvrtého ročníku 

oboru IT, ekonomického lycea a obchodní akademie. Testování se zúčastnilo 24 žáků. Všichni 

uspěli. 

 

PK ekonomických předmětů připravila tyto soutěže: 

 Ekonomický tým (OA – Ostrava Poruba) – 23. září pro žáky 4. ročníků (otázky z 

ekonomiky a účetnictví), zúčastnily se žákyně Dominika Praunspergrová, Tereza 

Schenková, ze 4. A, a Petra Staňková ze 4. B. Děvčata se umístila na krásném 3. místě. 

 MD,D (soutěž Má dáti, dal) – školní kolo pro studenty 4. ročníků, 10. prosince 2015, do 

státního kola postoupila Natálie Sprostáková a Dominika Praunspergrová ze 4. A. 

 Soutěž DUEL (VŠB Ostrava) – zúčastnily se tyto žákyně: Dominika Praunspergrová, 

Tereza Schenková, Natálie Sprostáková ze 4. A, obsadily 4. místo. 

 Soutěž EKO pro 2. ročníky proběhla 15. června 2016 (výsledky soutěže viz. příloha). 

 

Žáci ekonomických oborů a veřejné správy měli možnost zapojit se do soutěží PEK. 

 

Předmětová komise cizích jazyků vedla žáky školy k zapojení do celé řady soutěží a také 

motivovala žáky do zapojení se do e-learningového vzdělávání v rámci projektu BLENDED – 

LEARNING, financovaného z ŠABLON. 
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V rámci PK přírodovědných předmětů byly připraveny následující soutěže: 

Soutěže, které proběhly na všech součástech: 

Piškvorky – školní kola a celoškolní kolo 

Sudoku – školní kola a celoškolní kolo 

Sudoku – krajské kolo – Havířov 

Matematický klokan 

Logická olympiáda 

Matematická soutěž – pro naše 3 součásti 

 

Žáci ze součásti Zdravotnictví se zúčastnili těchto soutěží: 

V měsíci prosinci proběhla ve 3. ročníku obor zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent třídní 

kola psychologické olympiády s názvem “Životní motto, kterým se řídím”. Z těchto třídních 

kol byli z každé třídy vybráni 3 nejlepší, kteří postoupili do školního kola psychologické 

olympiády. 

 

Dne 5. 1. 2016 proběhlo na úseku zdravotnické školy školní kolo psychologické olympiády s 

názvem “Životní motto, kterým se řídím”. Školního kola se zúčastnilo celkem 6 žáků. Na  

1. místě se umístila Pavlína Boková z 3. ročníku oboru zdravotnický asistent, na 2. místě Sára 

Černá z oboru zdravotnické lyceum a na 3. místě Tereza Černochová z oboru zdravotnický 

asistent. Boková Pavlína postoupila do krajského kola, které se konalo na naší škole na součásti 

Zdravotnictví. 

 

Dne 17. 3. 2016 se na Mendelově střední škole konalo Krajské kolo psychologické olympiády s 

názvem “Životní motto, kterým se řídím”, za účasti 4 zdravotnických škol z Moravskoslezského 

kraje – Nový Jičín, Karviná, Ostrava, Opava. Pavlína Boková z oboru zdravotnický asistent naší 

školy se umístila na 1. místě a postoupila do celostátního kola psychologické olympiády konané 7. 

dubna v Kladně, kde si vybojovala 11. místo. 

 

V lednu se žáci oboru zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent zúčastnili školního kola První 

pomoci. Jeho vyvrcholením je účast na celostátní soutěži První pomoci v Brně s mezinárodní 

účastí a v krajském kole První pomoci ve Frýdku-Místku. Žáci kroužku také absolvovali víkendy s 

první pomocí, kde se záchranářem procvičovali  její poskytování v terénu. 

 

Festival OŠE kazuistik Zlín – březen 2016 

8 žáků ZA3 vypracovalo ošetřovatelskou kazuistiku na téma karcinom hrtanu, kterou před 

odbornou porotou obhájili 3 žáci, kteří byli odměněni diplomem. 

Festivalu se zúčastnilo také 7 žáků ZA1, kteří zde nalezli nové zkušenosti pro možnou účast na 

podobné akci v budoucnosti. 

 

V rámci PK tělesné výchovy proběhla rozsáhlá příprava žáků na celou řadu sportovních soutěží: 

 

Datum Druh soutěže Umístění 

2. 10. 2015 OF Basketbal 3x3 hoši, dívky, Příbor 2. místo 

8. 11. 2015 Futsal šk. Kolo hoši, Nový Jičín 4. místo 

12. 11. 2015 KF Basketbal 3x3 hoši, Příbor 1. místo 

19. 11. 2015 OF Futsal hoši, Nový Jičín 4. místo 

30. 11. – 1. 12. 2015 RF Basketbal 3x3 hoši, Brno 9. místo 

3. 12. 2015 OF Florbal hoši, Odry 4. místo 

10. 12. 2015 OF Basketbal dívky, Příbor 2. místo 

15. 12. 2015 OF Basketbal hoši, Nový Jičín 1. místo 
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14. 1. 2016 KF Basketbal hoši, Ostrava 1. místo 

25. 1. 2016 OF Florbal dívky, Odry 1. místo 

26. 1. 2016 Pohár Čfbu SŠ Kopřivnice hoši 3. místo 

27. 1. 2016 RF – Kvalifikace Basketbal hoši, Kroměříž 2. místo 

1. 2. 2016 KF Pohár Čfbu florbal dívky, Ostrava 1. místo 

16. 3. 2016 KF Florbal dívky, Paskov 4. místo 

31. 3. 2016 TOP 8 Východ Pohár Čfbu dívky Brno 8. místo 

19. 4. 2016 OF Volejbal dívky, Nový Jičín 1. místo 

19. 4. 2016 OF Volejbal hoši, Nový Jičín 1. místo 

26. 4. 2016 KF Volejbal hoši 1. místo 

28. 4. 2016 KF Volejbal dívky, Nový Jičín 2. místo 

 

Byli jsme rovněž organizátory těchto sportovních soutěží: 

 Volejbal – H,D – okresní finále – hala ABC Nový Jičín 

 Volejbal – D – krajské finále – hala ABC Nový Jičín 

 

 

8.1.1 Exkurze, kulturní akce a zahraniční zájezdy 

 
Všechny níže uvedené akce tvoří významnou součást výchovně vzdělávací práce školy, vychází 

z jednotlivých ŠVP a plánů práce jednotlivých předmětových komisí. 

 

Předmětová komise českého jazyka a literatury zajistila následující kulturní vyžití: 

Návštěva divadelních představení 

 Král Lear – 4. roč. IT a VS – 23. 9. 2015 (Divadlo ABC Praha, během kulturně 

vzdělávacího výletu do Prahy) 

 Bílá nemoc – 1. ročníky IT a VS, 4. roč. EL a AO, 3. a 4. roč. ZA a ZL – 5. 11. 2015 

 Miláček – 4. roč. IT a VS, 4. roč. EL a OA – 13. 11. 2015 

 Revizor – 2. roč. IT a VS, 2. roč. ZA a ZL – 1. 12. 2015 

 R. U. R. – 3. roč. EL a OA, 1. roč. ZA a ZL – 21. 1. 2016 

 Úplné zatmění – 3. roč. IT a VS, 3. roč. EL a OA – 9. 2. 2016 

 Divadélko pro školy – 2. a 3. roč. IT a VS – 12. 5. 2016 

 Koncert Janáčkovy filharmonie – 2. a 3. roč. VS – 10. 5. 2016 

 

Návštěva filmových představení: 

 Poutník – souč. Ekonomika – 21. 12. 2015 

 Most špionů – souč. IT a veřejnosprávní – 13. 4. 2016 

 Teorie všeho – souč. Ekonomika a Zdravotnictví – 15. 4. 2016 

 Arnošt Lustig – Devět životů – souč. Zdravotnictví – 20. 5. 2016 

 

Organizace kulturně-vzdělávacího výletu do Prahy pro žáky 4. ročníků (září 2015).  

 

Exkurze 1. ročníků do Městské knihovny v Novém Jičíně. 
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Předmětová komise cizích jazyků připravila: 

Ve dnech 20. – 26. září 2015 vycestovalo 40 žáků a 4 doprovázející učitelé ze všech součástí školy 

na jazykový a poznávací pobyt do Velké Británie. Po náročné cestě autobusem jsme byli 

ubytováni po dvojicích nebo trojicích u rodin v městečku Worthing nedaleko Londýna. 

 

Dopoledne se žáci účastnili výuky angličtiny v místní jazykové škole, odpoledne jsme věnovali 

poznávání vyhlášených britských kulturních památek. Navštívili jsme historické centrum Londýna, 

Národní přírodovědné muzeum, muzeum bitvy u Trafalgaru v docích v Portsmouth, podmořské 

akvárium a Royal pavilion v Brightonu, Windsor a vesničku Eaton. Svezli jsme se londýnským 

metrem, které má na rozdíl od tří pražských dvanáct tras a zjistili jsme, že nejrychlejší doprava 

v Londýně je lodí po Temži. 

Tato akce se realizovala v rámci projektu ŠABLONY do škol. 

 

26. 10. 2015 proběhl pro žáky ze součásti IT a veřejnosprávní a Zdravotnictví zájezd do Vídně za 

kulturními památkami a do galerie Albertina. 

 

Pro žáky oboru VS byly zorganizovány akce: 

Exkurze na Katastrálním úřadě v Novém Jičíně 

V rámci probíraného tématu „Zeměměřičské a katastrální orgány“ navštívila třída VS2 Katastrální 

úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín. Žáky přivítala paní ředitelka 

Ing. Bohuslava Mičková v zasedací místnosti, kde podala výklad k organizaci Katastru nemovitostí 

včetně zásadních informací ke katastrálnímu zákonu. Následovala prohlídka podatelny, 

historických katastrálních map a archívu. Zajímavá byla také ukázka digitalizace katastrálních 

map. 

 

Exkurze na Městském úřadě v Novém Jičíně 

V rámci probíraného tématu „Spisová a skartační služba“, navštívili žáci třídy VS1 podatelnu 

Městského úřadu v Novém Jičíně. Návštěvu zprostředkovala a odborný výklad podala naše 

absolventka Monika Martoniková. Praktická ukázka činností podatelny zahrnovala ukázku přijetí 

poštovních zásilek, jejich označení, evidenci a elektronickou konverzi. 

Poté se žáci odebrali do zasedací místnosti radnice, kde jim vedoucí organizačního odboru  

Mgr. Zdeněk Petroš podal výklad k organizačnímu a elektronickému informačnímu systému 

Městského úřadu v Novém Jičíně. 

 

Odborná přednáška – Živnostenský úřad 

Třídu VS4 navštívil Ing. Stanislav Bartoň, který stojí v čele Obecního živnostenského úřadu 

v Novém Jičíně. Zajímavou přednášku rozdělil na dvě části. První část věnoval výkladu o 

živnostenském podnikání, kterou obohatil o praktické příklady, v druhé části podal důležité 

informace k ochraně spotřebitele, zejména v návaznosti na novelu Občanského zákoníku. 

 

Odborná přednáška – Sociální oddělení odboru sociálních věcí 

Naši školu navštívila paní Mgr. Daniela Susíková, vedoucí sociálního oddělení odboru sociálních 

věcí města Nového Jičína. Žákům třídy VS2 sdělila základní informace o řízení odboru a detailně 

je pak informovala o systému komunitního plánování a systému sociálních služeb města. 

Přednáška byla také pojata motivačně, protože mnoho informací směřovalo k požadavkům na 

zaměstnance v sociální oblasti. 
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Návštěva Slezské univerzity 

Také v tomto roce navštívili vybraní žáci třídy VS2 a VS3 Slezskou univerzitu, fakultu veřejných 

politik, ústav veřejné správy a regionální politiky se sídlem v Opavě. Ústav veřejné správy změnil 

od minulé návštěvy své sídlo, a proto jsme se mohli seznámit s novými renovovanými prostory na 

Bezručově náměstí. Žáci ocenili především moderně vybavené prostory s klimatizovanými 

učebnami či zajímavě pojatou studovnu v podkroví budovy. 

Návštěvu zprostředkovala a organizovala Mgr. Marta Kolaříková Ph.D. a představení studijních 

oborů provedla vedoucí ústavu doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. 

Následně se naši žáci rozdělili do dvou skupin a zvolili, zda se zúčastní výuky statistiky či 

ekonomiky. Všichni žáci pak absolvovali výuku předmětu Veřejná správa v ČR. 

Zajímavé bylo setkání s absolventy naší školy, kteří dnes studují obor Veřejná správa a sociální 

politika. Studentky, které s námi hovořily, doporučovaly studium na Ústavu veřejné správy 

a regionální politiky, zejména oceňovaly přímou návaznost na středoškolskou odbornou výuku. 

 

Exkurze ve státním okresním archívu 

Třída VS1 navštívila Státní okresní archív v Novém Jičíně. Žáci byli uvedeni do zasedací 

místnosti, kde byli obecně seznámeni s funkcemi státního archívu a se spisovou a skartační 

službou. Ředitel archívu, pan Mgr. Pavel Šustala, dále žákům ukázal prostory pro uchování 

archiválií a systém digitalizace tištěných dokumentů. Zajímavá byla také návštěva studovny, ve 

které byly připraveny k nahlédnutí nejstarší listiny, které jsou v archívu uloženy. 

 

Exkurze – Policie ČR 

Exkurze na Územním odboru Krajského ředitelství Policie ČR v Novém Jičíně se zúčastila třída 

VS3. Zajímavou přednášku a besedu vedl tiskový mluvčí pan Mgr. Petr Gřes. Přednáška byla 

věnována drogové problematice, ale mnoho informací bylo řečeno také k organizaci pracoviště. 

 

 

V rámci společenskovědních předmětů se žáci zúčastnili těchto exkurzí: 

 

 Vlastivědné exkurze do zámků v Novém Jičíně a Kuníně 

 Poznávací exkurze pro 4. ročníky všech oborů do Prahy – září 2015 

 Komentovaná prohlídka města Nového Jičína 

 

Pro žáky součásti Zdravotnictví byly připraveny následující odborné akce: 

 

Třída ZA1: 

 Stanice záchranné služby Nový Jičín 

 Ošetřovací jednotka nemocnice Nový Jičín 

 Centrální kuchyně nemocnice Nový Jičín 

 Centrální sterilizace nemocnice Nový Jičín 

 Hemodialýza Kopřivnice – červen 2016 

 Anatomické muzeum Brno – červen 2016 

 Heliport Letecká záchranná služba Olomouc – červen 2016 

 

Třída ZL1 

 Anatomické muzeum Brno – červen 2016 

 Stanice záchranné služby Nový Jičín 

 Heliport Olomouc 
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Třída ZA2 

 Lékárna – leden 2016 

 TSF stanice Nový Jičín – únor 2016 

 

Třída ZL2 

 Spolupráce se Střední hotelovou školou ve Frenštátě pod Radhoštěm – Základy etikety, 

stolování a společenského chování 

 Spolupráce s logopedkou v nemocnici v Novém Jičíně – reedukace afatiků 

 

Třída ZA3 

 Sebeobrana – spolupráce s Městskou policií v Novém Jičíně – září 2015 

 Škola pro děti s kombinovanými vadami – Dětské centrum Nový Jičín 

 Domov důchodců Nový Jičín, Hřbitovní ulice 

 Hemodialýza – Nemocnice Nový Jičín 

 Centrum pro zdravotně postižené Nový Jičín 

 Dětský domov Nový Jičín 

 Spolupráce s městskou policií – spoluúčast na tvorbě DVD „Jak se chránit při napadení 

školy agresorem“ 

 Spolupráce s organizací SONS – praktický výcvik doprovázení nevidomých, prezentace 

kompenzačních pomůcek - únor 2016 

 

Třída ZL3 

 Albinna – Kunín, Komunitní dům ALBINNA – chráněné bydlení 

 Ošetřovací jednotka nemocnice Nový Jičín 

 Centrální sterilizace nemocnice Nový Jičín 

 

Třída ZA4 

 Oddělení onkologie a radioterapie nemocnice Nový Jičín 

 Kojenecký ústav Valašské Meziříčí 

 Hospic Citadela Valašské Meziříčí 

 Sebeobrana – spolupráce s Městskou policií v Novém Jičíně 

 

Třída ZL4 

 Spolupráce s mateřskou školou Beruška 

 

Třída PS1 

 Centrální sterilizace nemocnice Nový Jičín 

 Hospic Frýdek – Místek 

 Rehabilitace nemocnice Nový Jičín 

 Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta – pitva 

 Záchranná služba Olomouc - seminář 

 Stanice záchranné služby Nový Jičín 

 

Dne 10. 2. 2016 se žáci 2. ročníku oboru zdravotnické lyceum zúčastnili na Střední hotelové škole 

ve Frenštátě pod Radhoštěm odborného výkladu s praktickými ukázkami správného stolování 

a společenského chování na společenských akcích při různých příležitostech – např. při 

přijímacím pohovoru, jednání s různými klienty apod. Bylo připraveno bohaté 4chodové menu 

s odborným výkladem a praktickými ukázkami správné etikety při konzumaci jídla a nápojů. Toto 
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téma je pro naše žáky velmi potřebné, neboť navazuje na téma chování a jednání při přijímacím 

pohovoru, které je probíráno ve 3. ročníku v předmětu psychologie ve zdravotnickém lyceu. 

 

Dne 10. 3. 2016 se žáci 3. ročníku oboru zdravotnický asistent zúčastnili v prostorách Sjednocené 

organizace nevidomých a slabozrakých v Novém Jičíně odborné přednášky na téma „Nevidomí 

a slabozrací mezi námi“. Slabozrakými odborníky byli seznámeni se zásadami správného 

chování, jednání a komunikací s nevidomými a slabozrakými osobami. Rovněž si mohli vyzkoušet 

kompenzační pomůcky určené pro takto postižené osoby a zároveň si pomoci bílých slepeckých 

holí zkoušeli chůzi po rovném, nerovném terénu, chůzi po schodech a dokonce i přímo na ulici. 

 

V rámci mezipředmětových vztahů proběhly exkurze a stáže v Hospici ve Valašském Meziříčí, 

v Prachaticích, v Dětském centru v Novém Jičíně, v domovech pro seniory v Novém Jičíně, 

v mateřských školách v Novém Jičíně, SONS v Novém Jičíně, střední hotelové škole ve Frenštátě 

pod Radhoštěm. 

 

 

8.1.2 Další aktivity – projektové dny, projekty a práce s talentovanou mládeží 

 
Den zdraví 

Den zdraví se uskutečnil 9. 12. 2015 v rámci Dne otevřených dveří Mendelovy střední školy 

v Novém Jičíně.  

Tato akce probíhala v aule školy zdravotnické součásti od 9:00 do 17:00 hodin. Na dni zdraví se 

mohli žáci 9. tříd základních škol se svými rodiči, ale i další zájemci informovat o zdravotních 

rizikových faktorech, kde jim byl změřen krevní tlak, podle výšky a váhy vypočítán BMI, zjištěna 

hladina cukru v krvi a přístrojem zjištěna váha tuku v těle. Dále bylo zájemcům nabídnuto 

k prodeji zboží z prodejny Sedmikráska, zdravé výživy Slunečnice, lékárny Medikamentum a 

kosmetiky AMOENE.  

Tuto akci zorganizovala Bc. Pavla Mílková a Mgr. Jindřiška Kotulková ve spolupráci s našimi 

třeťáky. 

 

Dne 9. 12. 2015 v rámci Dne otevřených dveří proběhl 12. ročník akce Den s handicapem, 

kterého se zúčastnilo celkem 15 žáků ze 4. ročníků oboru zdravotnický asistent. Opět se z nich stali 

těžce nemocní a handicapovaní klienti, o které se starali v roli sestřiček jejich spolužáci. Žáci mimo 

jiné procvičovali komunikaci s různě handicapovanými klienty. Celé dění bylo obohaceno o 

odborné workshopy organizované odbornými vyučujícími. Žákům byl nabídnut znakový jazyk, 

rehabilitační ošetřovatelství, zásady komunikace a jednání se zrakově, mentálně a tělesně 

handicapovanými. Odborní vyučující se žáky v roli nemocných strávili noc ve škole. 

 

Ve dnech 7. – 10. září 2015 proběhl projekt Den s profesionály, určený pro 3. a 4. ročníky 

oboru zdravotnický asistent. V tomto roce byl zaměřen na sebeobranu zdravotníků, kteří se při 

výkonu své profese mohou setkat s agresivními a neklidnými klienty v nemocnicích, sociálních 

zařízeních a ústavech. Tuto akci zorganizovala předmětová komise psychologie ve spolupráci 

s předmětovou komisí ošetřovatelství. Strážníci, instruktoři a zástupce ředitele Městské policie 

v Novém Jičíně postupně seznamovali žáky s nebezpečím, které je může ve zdravotnické praxi 

potkat. Ti tak měli možnost seznámit se se základy sebeobrany formou praktického nácviku. 

Rovněž byli obeznámeni se související právní problematikou, základy bezpečného chování a 

komunikace s agresivními a neklidnými klienty ve zdravotnických zařízeních. Vše probíhalo 

formou přenášek a praktického nácviku technik sebeobrany a modelových situací, které byly 

podstatnou součástí celého programu. Dny s profesionály se setkaly u žáků s velkou oblibou. 

V příštím školním roce budou pokračovat již dříve proškolení žáci – příští čtvrťáci, v prohlubování 
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a rozvíjení svých nabytých vědomostí a praktických zkušenosti. Nově se zapojí budoucí třetí 

ročník oboru zdravotnický asistent a žáci pomaturitního studia. Den s profesionály je přínosný pro 

rozvoj odborných kompetencí budoucích zdravotníků. 

 

Pro žáky součásti Ekonomika byly připraveny tyto projekty: 

Projekt E3 patří k tradiční aktivitě součásti Ekonomika spojené s koncem školního roku. Letos si 

žáci vybírali z 9 workshopů: 

 Daruj krev, daruješ život 

 ME ve fotbalu – Francie 2016 

 Tvůrčí dílna (tvořivé psaní) 

 Reportéři 

 Erasmus+ - účastníci zahraničních stáží 

 Life Tralis 

 Grafické zobrazení matematických funkcí 

 Nejlidnatější města světa, Evropy, ČR 

 Office in English     
 

Do projektu se tradičně zapojili všichni žáci i učitelé, vyzkoušeli si práci v týmu, který tvoří žáci 

různých ročníků a vyzkoušeli si, jaké to je prezentovat výsledky své práce před ostatními žáky 

školy. Letošní projektové dny probíhaly od 22. do 26. června 2016. Jako každoročně přispěl i 

letošní projekt E3 k rozvoji klíčových kompetencí našich žáků. Velmi záslužný je workshop 

spojený s dárcovstvím krve, který již tradičně patří k těm, o které bývá velký zájem především 

mezi žáky třetího ročníku. Zajímavé je, že k dárcům se přidávají i čerství absolventi, kteří do 

Ostravy jedou společně s našimi žáky. V letošním roce přišlo písemné poděkování z nemocnice 

v Ostravě.  

(Viz příloha č. 6) 

 

Projekt „Svět práce“ 

Již tradičně projekt pro třetí ročníky oborů EL a OA probíhal tentokrát od ledna 2016 (seznámení 

žáků 2. a 3. ročníků s projektem) do června 2016, kdy proběhlo poslední finálové kolo. 

Finálové fiktivní přijímací pohovory se uskutečnily na MěÚ v Novém Jičíně – pracovní pozice 

asistent/ka starosty a v Technických službách Nový Jičín – pracovní pozice hospodář/ka. 

Školní kolo i finálová kola opět potvrdila zájem žáků o tento projekt, jejich zodpovědnou přípravu 

na projekt a silnou motivaci uspět. Výkony a vystupování žáků byly na skvělé úrovni, což ocenili 

vyučující a pracovníci personalistiky při fiktivních výběrových řízeních. Žáci 2. ročníku se 

školního kola účastní jako aktivní diváci (hodnotí prezentace svých starších spolužáků). 

Spolupráce žáků z vyšších ročníků s mladšími spolužáky se nám velmi dobře osvědčuje, baví a 

motivuje k lepším výkonům. 

Celkový přínos projektu přispívá k naplňování průřezového tématu Svět práce a vede k rozvoji 

klíčových kompetencí k učení, komunikativních kompetencí, ale i k rozvoji IT kompetencí a 

kompetencí odborných.  

 

Zapojení žáků zdravotnické součásti do projektu MINDSET 

 

Testování MINDSET 

Studie probíhala na celkem 21 středních zdravotnických školách, které byly náhodně vybrány ze 

všech 60 škol tohoto typu. Celkem se do výzkumu zapojilo přes 500 žáků, všech tří fází výzkumu 

se zúčastnilo 334 žáků 4. ročníku oboru zdravotnický asistent. Žákům bylo mezi 18 a 22 lety a 93 

% tvořily ženy. Pojekt Mindset si klade za cíl bojovat se škodlivými stereotypy, které se  týkají 

pohledu na lidi s duševním onemocněním. Vědci proto pro žáky připravili osvětové materiály – 
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letáky, videospoty a semináře, které zahrnovaly setkání s člověkem s duševním onemocněním. A 

tyto destigmatizační snahy opravdu přinesly své ovoce: například o 21 % více účastníků po 

skončení studia souhlasilo s tím, že lidé s duševním onemocněním jsou méně nebezpeční, než si 

většina lidí myslí. O 20 % více žáků si po skončení výzkumu také myslelo, že lidé s duševním 

onemocněním mají stejné právo na zaměstnání jako kdokoliv jiný (na začátku výzkumu toto 

přesvědčení sdílelo pouhých 45 % žáků). Největší změna nastala u těch, kteří absolvovali seminář, 

kde bylo možné si vyslechnout příběh člověka, který měl osobní zkušenost života se schizofrenií, a 

popovídat si také s psychiatrem. 

 

Žáci naší školy nejprve vyplnili prvotní dotazník, poté zhlédli videospoty a na závěr projektu 

vyplnili závěrečný dotazník. Testování probíhalo od listopadu 2015 do ledna 2016 a bylo do něho 

zapojeno celkem 32 žáků oboru zdravotnický asistent. 

 

Žáci oboru veřejnosprávní se zapojili do této činnosti: 

SWOT analýza obce 

Závěrečnou práci žáků 4. ročníku představuje SWOT analýza obce, kterou zpracovávají studenti 

v předmětu cvičení z práva a veřejné správy. Předpokladem pro provedení analýzy je získání 

informací o systému správy konkrétní obce, seznámení se s problémy obce a posouzení příležitostí, 

kterých obec může využít pro svůj rozvoj. Žáci si volí k analýze obec nejlépe dle svého bydliště, 

protože zde získají nejdůvěryhodnější informace, od představitelů obce, ale také občanů. Další 

informace mohou poskytovat dokumenty obce nebo veřejné seznamy a rejstříky. Tato závěrečná 

práce prokáže schopnost žáků získat, formálně zpracovat a analyzovat získané odborné informace. 

 

Příležitost pro další odborný růst nabízí: 

ECDL testy 

Mendelova střední škola nabízí žákům možnost získání certifikátu ECDL, což je mezinárodní 

doklad počítačové kvalifikace. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu  je plně připraven pro 

efektivní využívání informačních a komunikačních technologií tak, jak vyžaduje trh práce. 

Certifikát umožňuje absolventům získat výhodnější pozici při výběru zaměstnání, a to nejen na 

území ČR, ale i v zahraničí. V rámci předmětu ICT probíhá během studia příprava na složení 

ECDL testů. Testy se skládají ze sedmi nebo čtyř modulů, podle toho, jaký stupeň certifikátu chce 

žák získat. Jednotlivé moduly v sobě zahrnují dovednosti z oblasti práce z kancelářskými 

aplikacemi, jako jsou MS Word, MS Excel, práce s e-mailem apod. 

 

Státní zkoušky z PEK – dne 26. dubna 2016 – třída VS4, zkoušku konalo 9 žákyň. 

 

Dietologie – nepovinný předmět 

Dietologie se vyučovala v hodinové dotaci 2 hodiny týdně 1x za 14 dní. Navštěvovali ji žáci  

1. ročníků oborů ZA a ZL, (celkem 10 žáků). Výuka probíhala v kuchyňce, hodiny byly teoreticko-

praktické, zaměřené na zásady zdravé výživy. Hlavní přínos tohoto předmětu vidím letos v tom, že 

žáci jsou schopni nabyté vědomosti použít v denním životě, přemýšlí o potravinách a jsou schopni 

a chtějí udělat změny ve svém jídelníčku. Jsou si vědomi výživových chyb v denním stravování. 

Na základě srovnávání potravin jsou schopni vybrat ty, které jsou pro organismus biologicky 

hodnotnější. Jeden žák ze ZA4 použil pro svou práci znalosti o tvorbě a rozboru jídelníčku a měl to 

jako vedlejší cíl své maturitní práce. Žáci prezentovali praktickými ochutnávkami různé výživové 

styly na Dni otevřených dveří pro ostatní spolužáky ve škole a i pro veřejnost. Náklady na předmět 

za šk. rok činí 3 000,- Kč v čemž jsou také zahrnuty náklady na vybavení kuchyňky. 

 

 

 



 - 46 - 

Kroužek první pomoci 

Malá předmětová komise první pomoci je aktivní v pořádání i spolupořádání akcí jak pro žáky naší 

školy, tak i pro žáky jiných, převážně základních škol. Tím prezentujeme naši školu budoucím 

zájemcům o studium. 

Spolupracujeme také s městem Nový Jičín, kde pomáháme se zajišťováním zdravotnických hlídek 

při akcích města, kde naši žáci školí veřejnost v poskytování první pomoci. 

 

Kroužek první pomoci pracuje celoročně a sdružuje 15 žáků. 

 

Akce první pomoci zviditelňují naši školu a velmi dobře ji reprezentují. 

 

Arteterapeutická dílna 

Kroužek arteterapie pracuje celoročně 1 x za 14 dnů, 3 vyučovací hodiny. V loňském školním roce 

se přihlásilo 10 žákyň z 1., 3. a 4. ročníku oboru ZA, ZL. Pracujeme v arteterapeutické dílně. 

Náplň práce – keramika, práce s papírem – ubrousková technika, pletení z papíru, malba na textil a 

hedvábí, šitý šperk atd. 

Žákyně vyrábí vánoční přání a podílí se na tematické výzdobě školy. 

 

Žáci součásti Ekonomika a oboru veřejnosprávní činnost vydávají školní časopisy „Akáda“ a 

„Školní časopis pro veřejnosprávní činnost“. Žáci s literárním nadáním a chutí dělat něco navíc ve 

spolupráci se svými učiteli mapují život školy a přibližují odbornost svých oborů ostatním žákům 

školy nebo potenciálním uchazečům o studium na škole. 

 

 

8. 2. Výchova ke zdraví a sportu 

 
Na všech součástech školy proběhly sportovně-turistické a lyžařské kurzy v rámci ŠVP 

jednotlivých oborů. 

 

Sportovně-turistický kurz 

Na sportovně-turistických kurzech je žákům nabídnuta cykloturistika, horolezectví, vodní turistika, 

pěší turistika a celá řada dalších sportovních aktivit a her. Z teoretických oblastí se seznamují se 

zdravovědou, topografií, ochranou obyvatel při mimořádných situacích a teorií cyklistiky. 

 

 Součást IT a veřejnosprávní: 14. – 18. 9. 2015 – Vítkov-Podhradí – 27 žáků – 3. ročníky 

– Mgr. Aleš Zedník, PhDr. Josef Hrachový, vedoucí kurzu a zdravotník: Mgr. Irena 

Šádková 

 Zdravotnická součást: 26. – 30. 6. 2016 – Zálužné–Mokřinky – 35 žáků – 2. ročníky – 

Mgr. Renáta Klementová, Mgr. Aleš Zedník, vedoucí kurzu: Mgr. Zdeněk Lédr, 

zdravotník: Mgr. Simona Tylová 

 Ekonomická součást: 1. kurz 7. – 11. 4. 2016 – Prostřední Bečva – 32 žáků – 3. ročníky – 

Mgr. David Žlebek, Mgr. Alena Kocůrková, vedoucí kurzu Mgr. Čestmír Glogar, 

zdravotník Mgr. Petra Janíčková. 

II. kurz 21. – 25. 9. 2015 Prostřední Bečva – 37 žáků – 2. ročníky – doprovod totožný s I. 

kurzem, zdravotník Mgr. Milan Rapčan. 

 

Lyžařský kurz 

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. 
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 Ekonomická součást: 22. – 26. 2. 2016 – Horský hotel Radegast – 32 žáků – 1. ročníky- 

Mgr. David Žlebek, Mgr. Alena Kocůrková, Mgr. Jitka Týlová; vedoucí kurzu: Mgr. 

Čestmír Glogar; zdravotník: Mgr. Martina Lacková 

 Součást IT a veřejnosprávní: 22. 2. – 26. 2. 2016 – lyžařské středisko Kasárna – Makov – 

47 žáků – 1. ročníky – Mgr. Jan Bobek, Mgr. Petr Kupčák, Mgr. Aleš Zedník, Mgr. 

Lubomír Purmenský; vedoucí kurzu: Mgr. Irena Šádková; zdravotník: Mgr. Simona Tylová 

 Zdravotnická součást: 15. – 19. 2. 2016. Velké Karlovice – Kyčerka – 44 žáků – 1. 

ročníky – Mgr. Zdeněk Lédr, Mgr. Renáta Klementová, Mgr. Aleš Zedník; vedoucí kurzu: 

Mgr. Jaromír Dobiáš; zdravotník: Mgr. Iva Vránová 

 

Pro talentované a nadané žáky nabízíme další sportovní vyžití v oblasti volnočasových 

aktivit: 

 

 Zdravotnická součást: 

o lezení na umělé horolezecké stěně – Mgr. Jaromír Dobiáš 

 Ekonomická součást: 

o sportovní hry – Mgr. Čestmír Glogar 

o basketbal – Mgr. David Žlebek 

 

Mgr. David Žlebek uspořádal již 16. ročník basketbalové Nonstopky. 

 

 

8. 3. Humanitární a charitativní akce 

 
Na zdravotnické součásti se žáci zapojili do těchto akcí: 

 

Světluška (září 2015) 

Ve spolupráci se Střediskem volného času Fokus v Novém Jičíně se vybraní žáci zapojili do 

celorepublikové sbírky Světluška. Jedná se o dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého 

rozhlasu, který pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. 

 

Český den proti rakovině – květinový den (11. května 2016) 

Tento den jsme se zúčastnili celorepublikové kampaně Ligy proti rakovině věnované letos 

nádorovému onemocnění prsu u žen i mužů. Sbírku realizovala třída 2. ZL. Studenti v rámci 

prodeje květin rozdávali také informační letáky věnované problematice onkologického 

onemocnění. Akce se setkala s kladným ohlasem veřejnosti, žáci prodali všechny kytičky a na 

konto Ligy proti rakovině jsme zaslali rekordní částku 15 310,- Kč. 

 

Dne 15. 10. 2015 se žáci 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum zúčastnili dobrovolné akce Bílá 

pastelka, jejíž výtěžek je věnován zrakově postiženým občanům a výcviku psů pro nevidové 

klienty. V rámci této akce žáci na náměstí seznamovali kolemjdoucí občany s kompenzačními 

pomůckami, které jsou určené pro handicapované občany. Celou akci organizuje ve spolupráci se 

zdravotnickou školou Organizace SONS (sjednocení organizace nevidomých a slabozrakých), se 

kterou škola každoročně spolupracuje. 

 

Charitativní činnost na součásti IT a veřejnosprávní 

Během druhého pololetí šk. roku 2015-16 se uskutečnila charitativní sbírka. Čtyři z osmi tříd 

zvolily různé varianty akce Skutečný dárek organizace Člověk v tísni, tři třídy zvolili lokálnější 

charitativní účely. Jedna třída se bohužel rozhodla nevěnovat na charitu nic. 
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Celkem se vybralo 4 550,- Kč. 

Výběr peněz (v porovnání s loňským rokem) objemem sice poklesl skoro na polovinu, za důležité 

nicméně považujeme, že se žáci aktivně podílejí na výběru charitativní organizace. Na příští školní 

rok plánujeme pokračování v tomto započatém díle. 

 

Na součásti Ekonomika se jednalo o následující aktivity: 

Učitelé pedagogického sboru společně se žáky naší součásti každoročně přispívají na adopci na 

dálku částkou 4 900,- Kč a ve spolupráci s Arcidiecézní charitou v Praze umožňuje vzdělávání 

indické dívky Meenakshi Shalivan, která dosahuje velmi pěkných výsledků ve škole a jejím 

velkým přáním je stát se učitelkou, aby mohla pomáhat dětem v místě svého bydliště. Její rodina ji 

ve vzdělání podporuje a velice dobře spolupracuje s tamní charitativní organizací. 

 

Žáci naší školy přispívají nejen finančně, ale pod vedením svých učitelů píší dívce dopisy 

v angličtině. Letos jsme již tradičně posílali dopisy v období Vánoc a také v době velikonoční. 

 

Občas také žáci i učitelé dobrovolně přispívají finančními a hmotnými dary organizaci Pomoc 

psům Novojičínska. Tyto dary zlepšují životní podmínky odloženým či nechtěným domácím 

mazlíčkům, zejména psům a kočkám. 

 

 

8. 4.  Informace o činnosti pro veřejnost 
 

Mendelova střední škola se prezentuje a udržuje si kvalitní pozici mezi středními odbornými 

školami našeho regionu. 

 

Pravidelně zveme zájemce o studium na Dny otevřených dveří v prosinci a únoru, kde 

potencionální žáky seznamujeme se vzdělávacím programem školy, uplatněním absolventů, 

životem školy a školními akcemi. V průběhu dne se zájemci o studium na Mendelově střední škole 

seznamují s výukou v odborných i všeobecně vzdělávacích předmětech. 

 

Škola seznamuje zájemce a prezentuje svoji práci na burze středních škol GEMMA. Žáci, rodiče i 

výchovní poradci základních škol využívají možnosti osobních konzultací a seznamují se 

s propagačními materiály školy. 

 

V centru města pravidelně aktualizujeme informační panel, který upozorňuje občany města na 

důležité události ze života školy. 

 

Škola spolupracuje s řadou sociálních partnerů, základními i mateřskými školami našeho regionu. 

V rámci této spolupráce poskytujeme řadu aktivit pro občany města a regionu. 

 

Akce první pomoci 

září  zdravotnické hlídky na Dnech města Nový Jičín (5. 9. 2015) 

prosinec ukázka PP na Dnech otevřených dveří MSŠ (9. 12. 2015) proškolení zaměstnanců 

MŠ a ZŠ speciální Komenského 64 (2. 12. 2015) 

duben   školení PP pro žáky ZŠ Lešná (28. 4. 2016)   

květen  krajské kolo soutěže PP pro děti ze ZŠ „Helpík“ Štramberk (20. 5. 2016) 

červen  „Den bez úrazu“ – akce SVČ Nový Jičín (8. 6.2016) 

   „Výcvikový program PP pro žáky 8. a  9. tříd ZŠ v NJ“ – grant města NJ 

   Školení žáků v PP na ZŠ Komenského 66, Nový Jičín (21. 6. 2016) 

   Školení žáků v PP na ZŠ a MŠ Kunín – 23. 6. 2016 
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Dne  13. 4. 2016 se žáci 3. ročníku oboru zdravotnický asistent a 2 vyučující psychologie 

zúčastnily v prostorách Mendelovy střední školy v Novém Jičíně opět ve spolupráci s Městskou 

policií v Novém Jičíně natáčení výukového DVD, které se věnuje velmi naléhavému tématu, a to 

„jak se ubránit agresoru, který vnikne do budovy školy“. Žáci a vyučující zde mohli při natáčení 

využít své vědomosti a nabyté dovednosti získané na Dnech s profesionály, které proběhly 

v měsíci září. Toto výukové DVD bude poskytnuto základním i středním školám, aby žáci a 

pedagogičtí pracovníci věděli, jak se v této mimořádně nebezpečné situaci zachovat. 

 

Na součásti Ekonomika již tradičně zorganizoval Mgr. Č. Glogar dvakrát akci „Daruj krev, daruješ 

život“, o kterou je mezi žáky nemalý zájem. 

 

Za práci školy pro veřejnost jsme dostali několik děkovných dopisů (viz. příloha č. 7 a 8) 

 

V letošním roce jsme si připomněli 40. výročí ekonomického školství v novojičínském regionu. 

V sobotu 18. 6. 2016 proběhl slavnostní Den otevřených dveří a v areálu školy Zahradní slavnost 

s kulturním programem a hudební produkcí pro naše žáky – bývalé zaměstnance, absolventy 

ekonomických oborů a přátele školy. Do přípravy akce se zapojili zaměstnanci a žáci součásti 

Ekonomika, odloučeného pracoviště v Šenově. 

Při této příležitosti byly vytištěny pamětní pohledy a almanach na CD nosiče. 

Celá akce byla velmi zdařilým a optimistickým zakončením školního roku.  

 

 

8. 5   Významná ocenění 

 
V letošním roce byl opět vedením Města Nový Jičín přijat náš návrh na ocenění Mgr. Zdeňka 

Matúše za mimořádnou pedagogickou činnost přesahující rámec školy. 

 

Náš kolega byl starostou města Nového Jičína PhDr. Jaroslavem Dvořákem ohodnocen jako 

„Učitelská osobnost roku 2016.“ 

Ing. Z. Matúš ocenění převzal z rukou starosty při slavnostním předávání, spojeném s kulturním 

programem a divadelním představením v Beskydském divadle v Novém Jičíně. 

 

 

8. 6 Spolupráce s rodiči 

 
Škola se dlouhodobě opírá ve své výchovně vzdělávací práci o spolupráci s rodiči. V letošním 

školním roce došlo ke změně názvu SRPDŠ ve Spolek přátel MSŠ, tak aby byla naplněna litera 

nového občanského zákoníku. 

 

Rodiče se podílí na zajišťování kulturních, zájmových a sportovních akcí a rovněž pomáhají škole 

s materiálním vybavením. 

Ve spolupráci s rodiči součásti Zdravotnictví byl uspořádán Maturitní ples a rodiče ze součásti 

Ekonomika se podíleli na oslavách 40. výročí ekonomického školství v regionu. 

 

 

8. 7 Sebeevaluace školy 

 
Sebeevaluace patří na MSŠ k základním pilířům výchovně-vzdělávací práce, je její přirozenou 
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součástí a ovlivňuje vývoj a kulturu školy. 

 

Každoročně provádíme hodnocení na matematicko-technické úrovni, hodnocení personální, 

hodnocení výchovně-vzdělávací práce formou testování žáků.  

Vzhledem k nízké připravenosti a úrovni žáků z 9. tříd v úrovni zvládnutí CIJ provádíme vlastní 

evaluaci v této oblasti: 

 

 evaluační testy KET (A2) – 1. a 2. ročník (1. pololetí) 

 evaluační text PET  (B1) – 2. ročník (2. pololetí) a 3. ročník 

 maturitní testy CERMAT pro 4. ročník 

 na začátku 1. ročníku studenti absolvovali rozřazovací texty (A2) 

 

Žáci 4. ročníku součásti Zdravotnictví a Ekonomika píší evaluační testy z odborných předmětů na 

začátku 2. pololetí, aby se zjistila jejich úroveň připravenosti na praktickou maturitní zkoušku. 

 

Škola se také každoročně zapojuje do externí evaluace projektu KVALITA, kdy jsou testováni žáci 

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

vyučující CJL, CIJ, MAT a samotní žáci. Vše slouží ke zhodnocení výsledků žáků v daných 

předmětech, k posouzení přidané hodnoty a ke stanovení cíle ke zlepšování, navržení konkrétních 

opatření a strategie pro jejich naplnění. Vedení školy také provádí rozbor maturitních výsledků a 

promýšlí s vyučujícími maturitních předmětů strategii k další práci v přípravě žáků k maturitní 

zkoušce. 

Rozbor letošních výsledků je obsažen v příloze č. 2. 

 

 

9.    Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 

V tomto školním roce proběhly 2 kontroly ze strany ČŠI. Předmětem inspekční činnosti v březnu 

byla komplexní inspekce zaměřená na výchovně-vzdělávací práci školy a předmětem inspekční 

činnosti v květnu byla kontrola zaměřená na podmínky pro realizaci společné části státní maturitní 

zkoušky v jarním období. 

 

Obě inspekční zprávy ve svém kontrolním zjištění konstatují, že nebyly porušeny pravidla a 

předpisy a škola pracuje v souladu se zákonem. Při rozboru inspekční zprávy z hloubkové inspekce 

zazněla pozitivní zjištění a kromě nízké spotřeby mléka, brambor a luštěnin ve školní jídelně, 

nebyla udělena škole žádná nápravná opatření. 

 

Obě inspekční zprávy byly ze strany ČŠI odeslány zřizovateli a jsou založeny v sekretariátu 

ředitelky školy. 

 

 

10.    Základní údaje o hospodaření školy 
 

Údaje o hospodaření školy za rok 2015 jsou podrobně zpracovány ve Zprávě o činnosti 

příspěvkové organizace v podobě rozborů. Dokument byl předložen Školské radě dne 29. února 

2016 a zaslán zřizovateli na Krajský úřad v Ostravě. Závěrkové výkazy o hospodaření školy za rok 

2015 byly Radou Moravskoslezského kraje schváleny usnesením č. 98/7553 ze dne 21. 4. 2016 se 

zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 454.791,99 Kč.  
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Do rezervního fondu byl proveden příděl ve výši 13.760,49 Kč, do fondu odměn ve výši 10.000,- 

Kč. Zisk způsobený odpisy z transferových plateb (investiční dotace) ve výši 431.031,50 Kč byl 

převeden na nerozdělený výsledek hospodaření. 

 

Hospodaření školy v roce 2016 probíhá podle rozpisu závazných ukazatelů v aktuálním znění k 6. 

9. 2016. Mimořádná investiční dotace ve výši Kč 2,15 mil. je využita k rekonstrukci 

elektroinstalací budovy Tyršova 9. 

 

10.1 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015 

 

Rozpis závazných ukazatelů ve znění k 24. 11. 2015: 

 

Příspěvek na krytí přímých neinvestičních výdajů 

  Výše ukazatele 

v Kč 
MŠMT –  Prostředky na platy 24 377 000 
ÚZ 33353 Ostatní osobní náklady      150 000 

 Ostatní (odvody + FKSP + přímý ONIV) 9 079 000 

Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování – ÚZ 

33163 

48 500 

RP „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 – 

ÚZ 33061 

170 442 

RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015 – ÚZ 33052 1 120 238 

RP MŠMT na podporu organizace a ukončování stř. vzdělávání maturitní zkouškou 

– podzimní období 2015 – ÚZ 33034 

87 029 

RP „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ 2015“ 

– ÚZ 33160 

18 000 

CELKEM 35 050 209 

 

Dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů 

  Výše ukazatele v Kč 

Provozní náklady – ÚZ 0 7 143 000 

Účelová dotace na „krytí odpisů DHM a DNM“ – ÚZ 205 926 000 

Účelově určeno na projekt OP VK Zahraniční mobility – ÚZ 33058 998 353 

Účelově určeno na projekt OP VK Blended Learning – ÚZ 33058 816 764 

CELKEM 9 884 117 

 

Účelová investiční dotace 

  Výše ukazatele v Kč 
Dotace do IF na akci „Izolace a sanace základů budov“ – ÚZ 206 1 800 000 
CELKEM 1 800 000 

 

Předepsané závazné ukazatele byly dodrženy.  

 

Nevyčerpaným zdrojem ze státního rozpočtu byly pouze prostředky vyčleněné na podporu 

romských žáků. Vratka ve výši 8.571,- Kč byla způsobena nedoložením relevantních dokladů ze 

strany žáků. Ze schválené částky 18.000,- Kč bylo tedy správně prokázáno a doloženo čerpání ve 

výši 9.429,- Kč. 
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Výpočet částky na zajištění maturitní zkoušky – podzimní termín byl prováděn odhadem, proto 

došlo k nevýraznému nedočerpání prostředků na OON (dohoda o provedení práce) za provádění 

oprav prací žáků, vratka ve výši 2.894,- Kč byla poukázána na účet MŠMT. 

 

Velký význam pro řešení přetrvávající vlhkosti suterénních a přízemních prostor budov měla 

mimořádná investiční dotace. S použitím dalšího vlastního zdroje ve výši 500.000,- Kč mohla být 

realizována sanace 520 m2 ploch s provedením izolace převážně injektážní metodou. 

 

V doplňkové činnosti škola hospodařila v podstatě vyrovnaně, zisk ve výši 10.764,60 Kč byl 

tvořen při stravování cizích strávníků ve školní jídelně a z realizace rekvalifikačních kurzů. 

 

10.2 Mimorozpočtové zdroje v roce 2015 

 

Škola byla aktivně zapojena do celé řady projektových aktivit. Zásadní finanční dopady mají 

projekty, které jsou řízeny Domem zahraniční spolupráce Praha, příspěvkové organizace MŠMT, a 

to jednak dočerpání programů končícího období (Leonardo da Vinci a Comenius) a také dvěma 

programy nového programovacího období Erasmus+, viz níže uvedená tabulka. 

Program celoživotního učení – Národní agentura evropských programů Praha Výše čerpání v 

Kč 

Projekt LdV:  Partnership for common Europe – mobility pedagogů a studentů, 

ORJ 4004, 2013-15 
237 066,98 

Projekt Comenius: Let´s Fight Obesity, it´s our Destiny, spolupráce zahr. škol, 

ORJ 91,  2013-15 
280 733,20 

Projekt E+ Profesní růst – brána k úspěchu ve vzdělávání, mobility pedagogů, 

ORJ 872, 2014-15 
607 540,91 

Projekt E+ IT-Solutions in Production and Business, partnerství škol, ORJ 2001, 

2014-17  
601 842,39 

Projekt E+ Profesní růst II – brána k úspěchu ve vzdělávání, mob. pedagogů, ORJ 

2924, 2015-16 
132 436,14 

Projekt E+ Studenti bez hranic VII, mobility žáků, 

ORJ 2944, 2015-2017 
37 650,00 

Projekt E+ International ICT Competitions for Increasing the Quality of 

Secondary, partnerství škol, ORJ 3865, 2015-17 
75 052,00 

Projekt European for peace – Lifetrails, výjezdy žáků, ORJ 4500, 2015-16 39 851,00 

Projekt OP VK Zahraniční mobility, výjezdy žáky a pedagogů, ORJ 2431, 2015 998 353,00 

Projekt OP VK Blended Learning, jazyková výuka, ORJ 1260, 2015 816 764,00 

Projekt OP VK RESTART, partnerství v projektu organizace KVIC N. Jičín, 

2014-15 
11 752,00 

 
 

Výcvikový program první pomoci pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ v N. Jičíně, ORJ 100, 

2016-16 
20 000,00 

 

10.3 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016 

 

Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2016 v aktuálním znění ke 6. 9. 2016: 
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Příspěvek na krytí přímých neinvestičních výdajů 

  Výše ukazatele v 

Kč 
MŠMT –  Prostředky na platy  25 072 000 
ÚZ 33353 Ostatní osobní náklady        150 000 

 Ostatní (odvody + FKSP + přímý ONIV) 9 437 000 
RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2015“ – ÚZ 33052 

 
„Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014“ – ÚZ 

33163 
      50 000 

RP „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ na období leden – 

červen 2016“ 
20 000 

CELKEM 34 729 000 

 

Dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů 

  Výše ukazatele v Kč 
Provozní náklady – ÚZ 0  7 274 000 
Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – ÚZ 205     947 000 
Účelově určeno na posílení mzdových prostředků včetně odvodů – ÚZ 131 21 600 
CELKEM  8 242 600 

 

Účelová investiční dotace do investičního fondu 

  Výše ukazatele v Kč 
„Rekonstrukce elektroinstalace“ – ÚZ 206  2 150 000 
CELKEM  2 150 000 

 

10.4 Mimorozpočtové zdroje v roce 2015 

 

V období 2016 pokračuje snaha školy čerpat prostředky i z mimorozpočtových zdrojů (Erasmus+, 

projekty MŠMT, grantové řízení Města Nový Jičín).   

 

Dále jsou také poskytovány služby Centra dalšího vzdělávání v oblasti rekvalifikací a odborných 

kurzů v rámci doplňkové činnosti. Škola hodlá pokračovat v pronajímání prostor tělocvičen nebo 

učeben po ukončení řádného školního vyučování. Pronájem školního bytu na pracovišti Dukelská 

350 dále pokračuje. Pronájem bytu na ulici Divadelní byl k 30. 6. 2015 ukončen. Byt je uvolněn 

pro nového nájemce. 

 

11.  Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů  

 
Mendelově střední škole se daří dlouhodobě úspěšně zapojovat do řady projektů a využívat granty 

EU a MŠMT. Do projektů jsou zapojeni žáci školy i učitelé. Jsou realizovány projekty v rámci 

programu Erasmus+, ŠABLONY – projekt EU Peníze do škol – realizovaný MŠMT, projekt LIFE 

TRAILS a také využívány granty Města Nový Jičín. 

Údaje o projektech jsou přehledně zpracovány v příloze č. 9. 

 

Škola využila v tomto školním roce opět peníze ze „ŠABLON“ k jazykovému vzdělávání žáků i 

učitelů. V rámci ŠABLON v projektu BLENDED LEARNING se zapojili 4 učitelé a 220 žáků do 

e-learningového projektového vzdělávání. 

V rámci ŠABLON vycestovali naši žáci do Anglie a Německa a také učitelé se zúčastnili 14 

denních kurzů v Německu, UK, Maltě (Bártková, Vraná, Kracíková – UK, Zapletal, Bobek – 

Malta, Tylová a Klementová – Německo). 
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Velmi zdařilou akcí je nový tříletý projekt se zaměřením na organizaci mezinárodních soutěží 

v aplikacích MS Office se školami z Portugalska, Španělska, Chorvatska, Řecka a Polska. Naše 

škola je koordinátorem projektu a celou akci zahájila. O této akci jsme informovali veřejnost i 

v tisku (viz příloha č. 10). 

 

Velmi dobře se vyvíjí projekt ERASMUS+ KA2 VET 

IT-solutions in Production and Business – Partnership for Stranger Europe 

Tento tříletý projekt partnerství škol v odborném vzdělávání má za cíl zvýšit odborné kompetence 

žáků oboru informační technologie. Žáci se při práci v mezinárodních skupinách zaměřují na 3 

hlavní témata: 

- robotiku (programování výukových Lego robotků a základy programování průmyslového 

softwaru – ze supervize firemního partnera ATS Global) 

- tvorbu webových stránek 

- tvorbu e-shopů 

 

Projekt se ve školním roce 2015/2016 ocitl ve své polovině – probíhal již druhým rokem ve 

spolupráci s partnerskými školami v Norsku, Německu a Rakousku (a také ve spolupráci 

s firemním partnerem ATS Global) proběhly 2 žákovské workshopy – v září 2015 workshop 

zaměřený na vytváření e-shopů v Norsku a v březnu 2016 workshop zaměřený na vytváření 

funkčních webových nástrojů studentských firem v Německu. 

 

Žáci všech zúčastněných škol se v rámci workshoppů učí vytvářet funkční webové modely 

studentských firem, dále se učí programovat základní operace využitelné v profesní praxi, přičemž 

to vše probíhá za intenzivní mezinárodní spolupráce a supervize expertů z úspěšné mezinárodní IT 

firmy. Komunikačním jazykem projektu je angličtina. 

 

V letošním roce se nám opět podařilo navázat na studentské měsíční stáže v rámci programu 

ERASMUS+ KA1 – Mobilita v odborném vzdělávání pro žáky ekonomických, správních, IT a 

zdravotnických oborů. Projekt nese název Studenti bez hranic VII a naši žáci v 5člených skupinách 

stážovali v zařízeních a podnicích v Irsku, Anglii, Španělsku a Německu. 

 

 

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

Na škole již pátý rok působí Centrum dalšího vzdělávání Mendelovy střední školy. Cílem centra je 

poskytovat vzdělávání v různých oblastech ve vazbě na obory vzdělávání, které se na škole učí.  

 

Situace na trhu práce je však složitá, je nízká nezaměstnanost a poměrně málo zájemců o možnost 

rekvalifikace. Navíc ani nový způsob výběru vzdělávání ze strany Úřadu práce není pro naše 

nabízené programy optimální. Jediným kritériem na výběr ze strany Úřadu práce je cena, kvalita se 

neposuzuje. Z tohoto hlediska vítězí „kufříkové firmy“ s minimálními náklady a „pofiderní“ 

kvalitou. 

 

V letošním školním roce však byl velký zájem o námi nabízený kurz Sanitář, který jsme na základě 

předběžných přihlášek hodlali otevřít 2x, ale k 1. schůzce se nedostavila ani pětina z přihlášených a 

proto jsme jej nerealizovali. 

 

V závěru šk. roku proběhl kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“ pro 5 účastníků z 10 přihlášených. 

Tato situace není optimální a je na hranici ekonomické únosnosti. 
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V červnu proběhl také kurz První pomoci pro zaměstnance ČŠI. 

Další údaje viz Příloha č. 11.  

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 
Škola průběžně navyšuje svůj rozpočet o prostředky v rámci projektů OPVK. Dále využíváme i 

prostředky z grantového řízení Města Nový Jičín. 

 

financované v rámci EU – Dům zahraničních služeb (DZS) Praha: 

1. IT-Solutions in Production and Business – 2014-1-CZ01-KA202-002001    

 období: 1. 9. ´14 – 31. 8. ´17   vyúčtování: do 30. 9. 2017  

 rozpočet: 198 140,- eur    

 partnerský projekt, grant se dělí mezi další subjekty: AUS, NSR, NOR  

2. Studenti bez hranic VII – 2014-1-CZ01-KA102-012944    

 období: 1. 6. ´15 – 31. 5. ´17  vyúčtování: do 31. 7. 2017  

 rozpočet: 90.000,- eur    

 Erasmus+ sekce odborného vzdělávání, výjezdy žáků na odborné praxe  

3.  Studenti bez hranic VIII – 2015-1-CZ01-KA102-013033    

 období: 1. 8. ´16 – 31. 5. ´17  vyúčtování: do 31. 7. 2018  

 rozpočet: 70.660,- eur    

 Erasmus+ sekce odborného vzdělávání, výjezdy žáků na odborné praxe                      

4. International ICT Competitions -  2015-1-CZ01-KA219-013865_1  období: 1. 

9. 2015   vyúčtování: do 31. 8. 2018  

 rozpočet: 34.097,- eur  

 Erasmus+ sekce partnerství, IT soutěže žáků napříč Evropou 

 partnerský projekt, grant se řeší společně s dalšími subjekty: AUS, NSR, NOR 

 

financované v rámci MŠMT, rozepsáno do rozpočtu školy: 
  

1. Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků      

 období: 1. 1. ´16 – 30. 6. ´16   

 rozpočet: 20.000,- Kč  

2. Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok

 2016    

období: 1. 9. ´15 – 31. 12. ´15             

 rozpočet: 111.000,- Kč  /  grant: 50.000,- Kč   

3. Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků 

 období: 1. 9. ´16 – 31. 12. ´16   

 rozpočet: 24.000,- Kč  

financované z jiných zdrojů: 
 

1. Německá nadace – Europeans for peace – 32.5.1B08.0045.0    

 období: 11. 5. ´15 – 30.6.2016   

 rozpočet: cca 20.000 eur (pouze pro mobility, převáděno postupně)  

2. Město Nový Jičín – První pomoc pro žáky ZŠ    

 období: 29.2.2016 – 30.6.2016 vyúčtování do 30.11.2016   

 rozpočet: 24.700,- Kč / spoluúčast 70 % grant : 30 % organizace 
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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 aktuálně13 členů. Vztahy mezi vedením organizace 

a ZO ČMOS upravuje kolektivní smlouva. Závazky mezi vedením organizace a výborem ZO 

ČMOS byly pravidelně kontrolovány a dodržovány. Spolupráci lze hodnotit jako 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 a vyplývající z kol. smlouvy, dle potřeby jednala s předsedkyní ZO  o úkolech či 

problémech školy. Ředitelka organizace sama iniciovala setkání se členy ZO ČMOS. . 

 

Vzdělanostní potenciál školy významně ovlivňuje spolupráce se sociálními partnery a propojení 

školy se životem – s praxí. Jsme odborná škola, a proto se nám daří rozvíjet přínosnou spolupráci 

se sociálními partnery u nás i v zahraničí. 

 

Přehled všech partnerů ve vzdělávání je uveden v příloze č. 12. 

 

Výroční zpráva byla projednána na Školské radě dne 19. 10. 2016.a byla projednána  

na pedagogické radě dne 20. 10. 2016  

 

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

údajů v rozsahu jméno a příjmení. 
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