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V ážení čtenáři,  

dovolte, abych Vás 
seznámil s některými s 
článků, které jsou uvede-
ny v našem novém vydá-
ní časopisu. 

 Bezesporu nejvý-
znamnější událostí je na-
bytí titulu Fakultní 
střední škola, který zís-
kala naše škola v tomto 
školním roce. Dlouholeté 
kontakty a dobré vztahy 
Mendelovy střední školy 
a Slezské univerzity, vús-
tily k podepsání smlouvy 
o další spolupráci, která 
jistě napomůže  našim 
žákům k odbornému a 
osobnostnímu rozvoji.      

 Jelikož naši absol-
venti často pokračují ve 
studiu sociálních služeb, 
zaměřujeme exkurze také 
tímto směrem. V poslední 
době navštívila naši ško-
lu profesionální pěstoun-
ka paní Jitka Zárubová 
se svou adoptivní dcerou. 
Také se naši žáci zúčast-

nili interaktivní besedy 
v rámci Týdne sociál-
ních služeb. Besedu or-
ganizovala středisko 
S l e z s k é  d i a k o n i e 
EFATHA Nový Jičín. 
Spolupracujeme také se 
sociálním odborem měs-
ta Nového Jičína, s nímž 
připravujeme besedu o 
činnosti Orgánu sociál-
ně-právní ochrany dětí.  

K osobnostnímu a od-
bornému rozvoji žáků 
nedochází jen na půdě 
školy, což dosvědčují 
články Lukáše Pavláta,     
Julie Janišové či Adély 
Vyhnálkové. Lukáš ve 
svém volném čase na-
vštěvuje advokáta u ně-
hož vykonává adminis-
trativní činnosti. Julie se  
zúčastnila zahraniční 
stáže ve Španělsku a 
Adéla navštívila Litvu.  

 Mgr. Martin Jermář             
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J  
Jmenuji se Monika Martoniková a byla jsem stu-

dentkou Mendelovy střední školy od roku 2008 - 

2012. Po vystudování veřejnoprávního oboru jsem se 

dostala na administrativní pozici Městského úřadu v 

Novém Jičíně, kterou vykonávám dodnes. Po ukon-

čení studia jsem absolvovala nespecifickou kvalifika-

ci, díky které jsem se dostala k výkonu práce na úřa-

dě. Vynaložit iniciativu a chtít se zařadit do pracov-

ního procesu byly další kroky k úspěšné práci. Tato 

pracovní pozice obnáší především každodenní ko-

munikaci. Náplní administrativní pozice je vyřizová-

ní korespondence, práce s počítačem a interním pro-

gramem, který vede veškerou evidenci všech písem-

ností, jak příchozích, tak odchozích a znalost Micro-

soft Office. Absolvování úřednické zkoušky, která se 

vykonává pouze jedenkrát za dobu působení na 

pracovišti, jsem se účastnit nemusela, jelikož má 

pracovní pozice se neřadí do škály úředníků. A co 

bych doporučila žákům? Držte se svých zásad a 

přijměte každou životní výzvu, která se Vám po-

staví do cesty, protože nikdy nevíte, jaký nový 

směr Vám může ukázat. Hledejte v každém negati-

vu jen to pozitivní, neboť to Vás posune přesně 

tam, kde chcete být. Mějte vždy na paměti, že nic 

není nemožné, stačí chtít a úspěch se dostaví dřív, 

než byste čekali.   

 

Monika Martoniková  

Monika Martoniková                                                         absolventka školy 
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Beseda o pěstounské péči  
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V  rámci projektu Podpora a rozvoj náhradní 

rodinné péče v Moravskoslezském kraji pro-

běhly na naší škole dvě besedy.  

Besedy vedla paní Jitka Zárubová, která představila 

systém pěstounské péče v České republice. Zajímavé 

povídání bylo umocněno faktem, že sama přednášející 

je pěstounkou pěti dětí a navíc s sebou přivedla i dce-

ru Petru, kterou mají s manželem v pěstounské péči 

již 12 let. 

Informace využijí studenti 2. a 3. ročníku oboru veřej-

nosprávní činnost pro své studium a možná také pro 

budoucí povolání. 

                Mgr. Martin Jermář   

Týden sociálních služeb ČR  

A sociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

organizuje každoročně Týden sociálních služeb. 

Jedním z cílů této akce je seznámit širokou veřejnost 

s posláním a činnostmi, které probíhají v sociálních or-

ganizacích. Současně probíhají také workshopy a předá-

vání informací mezi státními i nestátními poskytovateli 

sociálních služeb. Naši studenit se zájmem o studium 

sociálních oborů tak mohou získat lepší představu o 

práci v sociálních službách.   

V letošním Týdnu sociálních služeb, který probíhal 2.– 

8.10., navštívila třída VS3 Sociálně terapeutické dílny 

v Novém Jičíně.     

Mgr. Martin Jermář  

EXKURZE 
EXKURZE A ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY  



Stali jsme se fakultní školou Slezské univerzity ! 
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D louhodobá spolupráce Mendelovy 

střední školy a Slezské univerzity 

vyústila k uzavření smlouvy o spolupráci. Tato 

smlouva propůjčuje naší škole titul Fakultní 

střední škola fakulty veřejných politik Slezské 

univerzity v Opavě. Při podpisu smlouvy zastu-

povala Mendelovu střední školu ředitelka PhDr. 

Renata Važanská a Fakultu veřejných politik  

děkan prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.  

Pro naši školu je titul fakultní škola především 

závazek, ale také ocenění a záruka kvality vzdě-

lávání. Našim žákům se takto otevírají možnosti 

lépe proniknout do systému vysokoškolského 

studia formou návštěv univerzity i pomocí odborných přednášek univerzitních pedagogů. Věřím, že společné projek-

ty škol povedou k větší motivaci žáků k dalšímu, vysokoškolskému studiu a obohatí především výuku odborných 

předmětů. 

 Mgr. Martin Jermář  

Návštěva Slezské univerzity 

D Dne 22.3. 2017 navštívili žáci druhého ročníku 

oboru veřejnosprávní činnost Slezskou univerzitu, 

Fakultu veřejných politik, Ústav veřejné správy a regionální 

politiky. Program návštěvy připravila JUDr. Marie                

Sciskalová, Ph.D., která žákům poskytla informace o odbor-

ných předmětech vysokoškolského studia a prakticky jim 

přiblížila odbornou výuku správního práva.  Paní Doc. PhDr.              

 

 

Anna Václavíková, CSc. popsala žákům systém studia, včetně 

uplatňování kreditního systému. Žáky pozdravil také vedoucí 

Ústavu veřejné správy a regionální politiky pan PaedDr. Mi-

roslav Pilát, Ph.D. Následovala prohlídka modernizovaných 

budov univerzity a komentovaná prohlídka knihovny. Pro 

žáky byla návštěva jistě inspirací pro vysokoškolské studium.  

Mgr. Martin Jermář  



Návštěva podatelny Městského úřadu v Novém Jičíně  
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Ž áci třídy VS2 navštívili podatelnu Městského úřadu 

v Novém Jičíně. Návštěvu zprostředkovala a odborný vý-

klad podala naše absolventka Monika Martoniková. Praktická ukáz-

ka činností podatelny zahrnovala ukázku přijetí poštovních zásilek, 

jejich označení, evidenci a elektronickou konverzi dokumentů. Spi-

sová a skartační služba je nedílnou součástí většiny pracovišť veřej-

né správy.    

                           
                    
Mgr. Martin 
Jermář  

Č tvrté ročníky každoročně navště-

vují Úřad práce v Novém Jičíně. 

Nebylo tomu jinak ani v tomto roce. Před-

nášku s diskuzí vedla odborná pracovnice 

Oddělení poradenství a dalšího vzdělává-

ní Mgr. Jana Géryková, DiS., která žákům 

podala praktické informace z oblasti sprá-

vy zaměstnanosti. Potěšující bylo sledovat 

žáky, kteří při diskuzi uplatňovali nabyté 

vědomosti z předmětu právo (např. záko-

ník práce) a veřejná správa (Úřady práce a 

jejich kompetence).        

                             Mgr. Martin Jermář  

 

 

Přednáška na Úřadu práce v Novém Jičíně   
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Beseda se členy Městské policie v Novém Jičíně 

V  rámci probíraného tématu „obrana a bezpeč-

nost státu“, navštívila naši školu, třídu VS3, 

tisková mluvčí a preventistka Městské policie Nový 

Jičín Mgr. Ilona Majorošová.  Společně se svým kolegou 

podali žákům podrobné informace o činnostech městské 

policie a legislativě, která je strážníky při své činnosti 

využívaná. Zajímavé informace byly žákům také sděle-

ny o náborových požadavcích při případném zájmu o 

práci v řadách městské policie.  

Mgr. Martin Jermář       

EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny 

S kupina žáků třídy VS3 vyu-

žila pozvání Slezské diako-

nie, která pořádala v rámci Dne 

sociálních služeb exkurzi ve 

svém zařízení EFFATHA Nový 

Jičín. Žáky přivítala a úvodní 

slovo vedla sociální  pracovnice 

zařízení, Mgr. Marie Pístecká. 

Žáci se seznámili s posláním a 

významem sociálně terapeutic-

kých dílen, které jsou učeny pro 

klienty s mentálním či kombino-

vaným postižením nebo s poru-

chami autistického spektra 

do věku 55 let. 

Následovala návštěva dílny, 

v nichž klienti vyrábí dekorační 

i užitkové předměty z textilu, korálků, pletou košíky, tkají na stavu nebo pracují se dřevem. Překvapivá byla kvali-

ta zpracování a estetika finálních výrobků. Zahradnické dílny jsou součástí pracoviště v nedalekém Kuníně.  

Nejde však jen o dílny jako takové, důležitá je zde především práce s klienty, která jim má pomoci orientovat se ve 

svém životním prostoru, prostoru města a společnosti. Některým z nich se pak podaří uplatnit i na trhu práce.  

Exkurze nám nabídla zajímavý zákulisní pohled do sociálních služeb a doufám, že také motivovala některé žáky 

k pozdějšímu studiu v daném oboru.      

Mgr. Martin Jermář       
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D ne 3. 10. 2017 se ve spolupráci s organizací  Člověk v 

tísni uskutečnily na naší škole Studentské volby 2017.  

Volební komisi tvořily studentky třídy VS3 Hana Šotolová, 

Markéta Lančová a Adéla Holáňová. Úkolem komise bylo 

dohlížet na regulérnost voleb, vydávat a následně počítat 

volební lístky. Volební místnost byla vybavena volební ur-

nou a plentou pro zachování tajnosti volby.  

 Voleb se zúčastnili studenti tříd VS1—VS4.  Projekt 

má především motivovat prvovoliče  k účasti na reálných 

volbách.  Jak  volby dopadly?  Výsledek studentských voleb 

byl velmi podobný závěru reálných voleb, které se uskuteč-

nily 20. a 21. října 2017.  

                                                                                                                                                                          

 Mgr. Martin Jermář  

Studentské volby 2017 

 VOLBY 2017 
ÚČAST STUDENTŮ NA  PARLAMENTNÍCH  VOLBÁCH 2017  

Pomoc studentů při organizaci voleb do poslanecké 

sněmovny 

V ýznamným sociálním partnerem školy je Městský 

úřad  v Novém Jičíně.  Městský úřad poskytuje 

studentům odborné besedy, exkurze či souvislou 

odbornou praxi.  

Před konáním voleb naši studenti vždy rádi pomohou s 

přípravou hlasovacích lístků. Nejinak to bylo také v letoš-

ním roce, kdy se třída VS2 podílela na přípravě voleb do 

poslanecké sněmovny 2017.   

Mgr. Martin  Jermář  
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Katastrální úřad, Nový Jičín                                   

HODNOCENÍ PRAXE 
KDE ABSOLVOVAT ODBORNOU PRAXI ? 

Státní pozemkový úřad, Nový Jičín  

Odbornou praxi hodnotili nejméně dva studenti , kteří absolvovali praxi v dané organizaci.  Jedná se 

o subjektivní hodnocení, které může být závislé na přiděleném mentorovi a odborném pracovišti. 

Městský úřad Nový Jičín, OSPOD  

Městský úřad Studénka                                

Odborný přínos                   

Přístup k praktikantovi 

Možnost aktivního zapoje-

Odborný přínos                   

Přístup k praktikantovi 

Možnost aktivního zapojení  

Odborný přínos                   

Přístup k praktikantovi 

Možnost aktivního zapojení  

Odborný přínos                   

Přístup k praktikantovi 

Možnost aktivního zapojení  
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DOBRÁ PRAXE 
DOBROVOLNÁ PRAXE   

Lukáš Pavlát, student 3. ročníku   

 Jmenuji se Lukáš Pavlát a rád bych se s vámi 

podělil o své zkušenosti z praxe.  

Zaprvé je nejdůležitější si uvědomit, že čím déle 

jí budete odkládat, tím méně se vám pak bude 

chtít opravdu někam zajít. Taktéž musíte mít na 

paměti, že nejlepší je taková praxe, která vám 

opravdu pár informací do hlavy dá a samozřej-

mě je ještě blízko vašeho domova, přesně jako ta 

má. Na svou praxi si nemůžu nikterak stěžovat, 

možná taky proto, že jsem jí získal čirým štěs-

Připravujete se na svou budoucí květnovou praxi ? Odkládáte ji do nedohledna ?                                          

Myslíte si, že na sehnání praxe je ještě čas ? Tak to jste na omylu. 

tím. Advokáta, u kterého jsem dělal praxi, 

jsem potkal na jedné z novojičínských 

oslav. Své znalosti z práva a veřejné správy, 

které nám do hlavy ve škole tlučou celé  

roky, jsem konečně správně využil v praxi. 

Advokáta zaujaly jak moje znalosti, tak 

moje nadšení pro trestní právo, v kterém 

shodou okolností pracoval. Po dlouhé kon-

verzaci mi nabídnul jak praxi, tak také prá-

ci, kterou jsem v jeho advokátní kanceláři 

vykonával minulý rok po škole. V průběhu 

práce/praxe v advokátní kanceláři jsem 

využíval všechny znalosti, které jsem se ve 

škole dozvěděl. Hledání v katastru nemovi-

tostí, tvoření smluv, jednání s různými dru-

hy lidí s neobvyklými problémy byla na 

denním pořádku. Občas z toho šla hlava 

kolem, avšak moje empatie ke klientům a 

jejich problémům ve  mně upevnila názor, 

že tohle chci v budoucnu opravdu dělat. Po 

2 týdenní praxi, kdy jsem do práce přichá-

zel nadšený a odcházel zatížený, ale i spo-

kojený, když jsem mohl pomoct právní 

cestou nějaké opravdu nevinné duši, jsem 

zjistil, že tato práce hodně působí na psy-

chiku člověka. Avšak nikdy mě to neodra-

dilo od toho, přijít další den s úsměvem do 

kanceláře. Tímto bych vám rád sdělil, že  

výběr správné odborné praxe je opravdu 

důležitý. 

Lukáš  Pavlát, VS3    
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TAK TO VIDÍM JÁ 
AUTORSKÉ PŘÍSPĚVKY A ČLÁNKY STUDENTŮ  

Problém diskriminace v České republice 

D iskriminace se v České republice stává čím 

dál tím větším problémem. Podle studií je 

Česká republika zemí s nejvíce negativním posto-

jem vůči starším lidem nebo lidem s jiným etnic-

kým původem či rasou v Evropské unii. S největší 

mírou diskriminace v zaměstnání se setkávají lidé 

starší 55 let, i přesto, že jakoukoliv formu diskrimi-

nace v práci zakazuje Zákoník práce (zákon č. 

262/2006 Sb.) K diskriminaci dochází hlavně 

z důvodu fyzického výkonu, který je pro chod fi-

rem velice důležitý. Starší lidé totiž nedokáží vyvi-

nout tak vysoký fyzický výkon jako mladší lidé, 

proto si také starší lidé hůře shánějí zaměstnání. 

S velkou diskriminací se také setkávají lidé jiných 

ras a etnických původů. S větší rasovou diskrimina-

cí se setkávají černoši. Tuto skutečnost můžeme 

dokázat např. událostmi týkajícími se obrázku čer-

nocha v letáku obchodního řetězce Lidl. Tento leták 

vyvolal u Čechů velký negativní ohlas, což se u 

asijských modelů v časopisech stává velmi málo a 

rozhodně ne v takovém měřítku.   Skupinou 

s největší diskriminací podle etnického původu byli 

v ČR prakticky vždy Romové, ovšem v posledních 

letech se k nim „připojili“ muslimové, a to hlavně 

z důvodu válek a terorismu, které se s nimi spojují.  

 

Markéta Kaššová, VS2 

Samospráva na střední  

V  oboru Veřejnosprávní činnost se začíná for-

movat studentská samospráva. Co je jejím cílem? 

Především podporovat odborné vzdělávání a zlep-

šovat komunikaci pedagogů a žáků. Student Jan 

Toman z VS1 již zpracoval návrh stanov. Podněty 

pro tvorbu studentských samospráv nabízí na 

svých webových stránkách například Česká středo-

školská unie. Přeji naší studentské samosprávě 

mnoho úspěchů při zkvalitňování studia oboru 

veřejnosprávní činnost.  

Mgr. Martin Jermář         
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NÁVŠTĚVA SENÁTU   
EXKURZE  TŘÍDY VS4 V SENÁTU PARLAMETU ČESKÉ REPUBLIKY   

 

 

T aké v letošním školním roce 

navštívili žáci 4. ročníku Pra-

hu. Součástí programu byla také ná-

vštěva Senátu České republiky. Prů-

vodkyně seznámila žáky s historií Vald-

štejnského paláce a provedla je všemi 

zásadními prostory, v nichž Senát ČR 

zasedá. Občas zde bylo možné také 

zahlédnout významné osobnosti poli-

tického života.         

Mgr. Martin Jermář         
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ZAHRANIČNÍ STÁŽE 
ZAHRANIČNÍ STÁŽ VE ŠPANĚLSKU A LITVĚ 

P racovala jsme v rodinném podniku Grafos, 

který se nachází ve španělském městě Córdo-

ba. Mojí hlavní náplní práce bylo navrhovat vizitky, 

trička a letáky pro zákazníky. Navrhovala jsme trička na 

španělskou slavnost Fería de Mayo, kde se poté trička 

prodávají, také jsem navrhovala kalendáře na výročí 

firmy. Poslední týden jsem přerozdělovala evidenci 

zákazníků na fyzické osoby a právnické osoby. 

Julie Janišová, VS4  

Julie Janišová, VS4 - Španělsko 

Adéla Vyhnálková VS4 - Litva  

S Svou praxi jsem vykonávala v Estonsku, ve 

městě Narva v informačním centru pro turisty. 

Mou náplní praxe byla převážně administrativa. Měla 

jsem na starost přípravu "Вкусы Нарвы", což byla ak-

ce, kde firmy představovaly své výrobky. Připravovala 

jsem papíry, vstupenky, laminovala jsem. Dále jsem 

pracovala s prospekty, naučnými knihami a počítačem. 

Praxe mi byla velkým přínosem. 

Adéla Vyhnálková , VS4 
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ARGUMENTAČNÍ SOUTĚŽ 
ZAJÍMAVÁ TÉMATA SOUTĚŽNÍCH PRACÍ 

K aždoročně se naší škole koná argumentační 

soutěž z veřejné správy a práva. Úkolem sou-

těžících je obhajoba návrhu nebo novely zákona. Studenti 

často přicházejí se zcela novátorskými opatřeními, které 

skutečně mohou v praxi zachránit majetky či životy obča-

nů. 

Rád bych Vás seznámil s některými návrhy.  

Jeden ze zajímavých návrhů vychází z popsaných přípa-

dů, kdy rodiče zanechali omylem děti v rozpálené autě a 

dítě na následky vysokých teplot zemřelo. Studentka 

Marie Balová by řešila tento problém čidlem v automobi-

lu, který by na toto nebezpečí upozornilo. Další zajímavý 

návrh záchrany lidských životů přednesla Kristýna Kohou-

tová. Jednalo se zde o povinnou instalaci čidel úniku oxidu 

uhelnatého z plynových karem, který ročně připraví o život 

mnoho lidí. Jistě víte, že cestovat o víkendech autobusem je 

velice složité, protože spojů je vždy velmi málo. Jak zajistit 

ekonomický provoz v tyto dny? Možností je zavedení elek-

tronického rezervačního systému. Pak by dopravce věděl, že 

následující spoj má smysl uskutečnit. S tímto nápadem přišla 

studentka Michelle Křivánková.  

Každoročně má tedy hodnotící porota obtížný 

úkol, jak vybrat ten nejlepší a nejlépe obhájený 

návrh.  

Mgr. Martin Jermář                        
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