
Příloha č. 1 

ICT koordinátor a využití ICT ve výuce 

Hardware - Současný stav 

 Součást Zdravotnictví  má jednu počítačovou učebnu, ve které je 16 nových  počítačů a 

jednu chromebookovou učebnu s 22 chromebooky. Každá učebna je již vybavena 

dataprojektorem.  Na této součásti zajišťuje síťové služby server s operačním systémem 

WIN 2016 Server. Byla zakoupena nová 3D tiskárna pro tuto součást z projektu ICT a 

digitální výuka.  

 Součást Ekonomika má 3 počítačové učebny. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny 

dataprojektorem a tři učebny interaktivní tabulí s dataprojektorem. 

Tabletová učebna vybavena 14 ks hybridních dotykových zařízení (tablet s dokovací 

klávesnicí) ASUS T100 včetně nabíjecí skříňky, novou 3D tiskárnou a nově speciálně 

vybaveným PC pro 3D tiskárnu. Byla vybudována nová přírodovědná učebna z projektu 

GLOBAL (vybavení 4 ks Lego robotů, 4 notebooky, výukovým systémem ITRIANGEL a 

PASCO). Bylo pořízeno 10 ks notebooků z projektu Šablony II včetně napájecí skříňky.  

Z učebny 122 se stala studovna, kde byl pořízen nový nábytek a 4 ks počítačů All in one.  

Byl zakoupen  nový server se systémem WIN 2016 Server. V letošním školním roce ještě 

budeme obnovovat učebnu 101 (nákup 17 ks PC).  

 Součást IT a VS má 6 počítačových učeben. Byla vybudována nová učebna robotiky a 3D 

tisku. V každé třídě je již dataprojektor s krátkou projekční vzdáleností. Pořídilo se 17 

nových PC. Na této součásti zajišťují síťové služby dva servery s operačním systémem WIN 

2016 Server. Počet 3D tiskáren - 3. Každý učitel je vybaven svým notebookem nebo stolním 

PC. 

 

Software 

 Otázka  legálnosti používaného MS OFFICE   je vyřešena (prodloužením smlouvy 

s MS krajem). Na jednotlivých součástech zajištují síťové služby jednotlivé servery 

s operačními systémy Windows server  2016.  

 Je zaveden  internetový  informační systém skolaonline  pro zapisování známek a 

zameškané hodiny.  

 Učitelé cizích jazyků využívají  systém Robotel.  

 Antivirovou a antispamovou ochranu zajišťuje program ESET NOD 32.  



 Výuku s pomocí e-learningového prostředí MOODLE aktivně využívá cca 10 kantorů, od 

března došlo k využívání systému Google clasroom (cca 90 % učitelů). Nejprve proběhlo 

na každé součásti jednodenní zaškolení a dále prostřednictvím nového projektu „ICT a 

digitální vzdělávání“ individuální školení jednotlivých kantorů. Učitelé především 

využívali aplikace MEET (videokonference), online testy, zadávání úkolů a následná 

evaluace. Někteří učitelé zadávali a kontrolovali úkoly pomocí informačního systému 

skolaonline a elektronické pošty. Studenti i učitelé také využili nabídky lokální instalace 

balíčku Microsoft OFFICE.  

 Správu PC i serverů zajištuje ICT technik (pan Dvořák) společně s  ICT  koordinátory na 

jednotlivých součástech a případné větší problémy řeší firma MEDIVIS (součást 

Ekonomika) a DYTRON pro součást IT a VS, případně zdravotnictví.  

 Další programy využívané při výuce: Zoner Photo Studio 15, Zoner Photo Studio X, 

SketchUp, Zoner Callisto, Movie Maker, Sublime Text 3, PSPAD, Office 2016 , Pinnacle 

18, COREL, ZAV, účetní programy (POHODA), Databáze léků AISLP, nově potom 

ADOBE (gragika) a Vision v9.7 (software pro řízení učebny). Pro výuku elektronického 

obchodování měl každý student přístup na 3 měsíce zdarma k systému MIOWEB.  

 Z hlediska připojení internetu škola vyhovuje daným podmínkám (rychlost 20 – 40  Mbs) 

na součásti IT a VS  a Zdravotnictví. Součást Ekonomika navýšila připojení na 20 Mbs. 

 Žáci a pedagogičtí pracovníci mají zajištěn diskový prostor pro uložení svých dat a mají 

možnost uložit si svá data na přenosné médium, či cloudový prostor Google disk nebo One 

Drive. Microsoft.  

 Instituce má zřízenou vlastní doménu www.mendelova-stredni.cz, provozovanou  jako 

webhosting od firmy WebConsult.cz – redakční systém Ibis CMS.  

 Komunikace s rodiči je zajištěná pomocí e-mailových adres kantorů uvedených na www 

stránkách školy a v rámci elektronického systému skolaonline.cz 

 

Projekty, semináře, školení 

 Koordinace mezinárodního  projektu  Girls with boys are programming in Europe. I.   

setkání v Novém Jičíně bylo realizováno  od 21. – 24. října 2019. Hlavním tématem bylo 

programování  v jazyce Visual Basic a p5js modelování pomocí programu Thinkercad a 

exkurze ve firmách Tieto a centru 3D tisku na VŠB – Protolab.  

http://www.webconsult.cz/
http://www.ibis-cms.cz/


 Účast na mezinárodním projektu: Mezinárodní soutěže ICT o zvýšení kvality středního 

vzdělávání II. Dva učitelé a čtyři studenti se zúčastnili mezinárodního setkání v Portugalsku 

včetně mezinárodní soutěže v oblasti vektorové grafiky od 18 – 23 listopadu  2019 in Sao 

Joao de Madeira.   

 Koordinace mezinárodní projektu: INDUSTRY 4.0 – SMART COMPANIES AND 

SMART SCHOOLS Ve školním roce 2019/2020 byl realizován učitelský workshop - téma 

Marketingu 4.0 a práce s daty (Rohrbach, Rakousko, 6. – 9. 10. 2019). 

 Účast na mezinárodním projektu: Mezinárodním projekt Erasmus Využití ICT k ochraně 

evropských řemesel. První schůzka  se konala v týdnu od 4. 11. 2019 (dva učitelé) ve 

Španělsku, další byla  schůzka ve Velké Británii od 24. 2. 2020 (dva učitelé a 7 studentů).  

 Získání  certifikátu ECDL  pro žáky MSŠ.  

 Realizace školního a regionálního kola soutěže MS OFFICE 2019 

 V sobotu 12. 10. 2019 proběhlo na Mendelově SŠ „IT dopoledne pro všechny od 9 do 99 

let“, které škola organizovala společně s Google Edu Group Novojičínsko. Témata: 

programování, 3D tiskárna, Arduino, tvorba počítačových her a moderního webu, 

Travelhacking, úprava fotek  v Zoner Phoho studiu, PowerQuery a další.  

 Účast na 12. ročníku celostátní soutěže Bobřík informatiky  ve dnech 3. - 15. 11. 2019 

(studenti 2., 3. a 4. ročníku součásti IT)  

 Využívání studijních materiálů z projektu OPVK – EU peníze školám a Centrum dalšího 

vzdělávání Mendelovy střední školy 

 Školení pracovníků a odborné praxe v rámci projektu Šablony pro střední školy II 

 Účast na konferencích (v listopadu  2019), webinářích (1 x měsíčně) a realizací 

projektových odpoledních (1 x měsíčně)  z  projektu GLOBAL -  kdy naše škola působí 

jako Centrum kolegiální podpory pro další střední a základní školy v MS kraji.  

 Učitelé se zúčastnili odborných školení PHP, Mechanical Design, Zpracování digitální 

technologie, kaskádové styly, JAVA, Řídíme školu pomocí online nástrojů, Sketchup, 

úprava zvuku – Audacity.  

 

Plány pro další školní roky 

Hardware  

 Rozšíření pokrytí wi-fi na součásti Ekonomika, cca 20 tis. Kč 

 Obnova učitelských notebooků pořízením nových notebooků, cca 6 ks, cca 90 tis. Kč, 

vlastní zdroje 

https://www.ibobr.cz/


 Výhledově bude třeba obměnit 4 ks starých projektorů, cca 100 tis. Kč, vlastní zdroje 

 Zakoupení 3D skeneru z projektu Erasmus.  

 

Software 

 Přechod na verzi kancelářského balíku OFFICE 2019 a  Windows 10. 

 Nové řešení možnosti ovládat  spuštění  internetu a PC žáků – nahrazené systému VISION.  

 

Projekty, semináře, školení 

 Pokračování projektu  Erasmus „Girls and boys programming in Europe“. Naše škola je 

koordinátorem projektu a dalších 4 země jsou  jako partneři (plánovány výjezdy na Island 

– 3 učitelé a 4 studenti a také Itálie – 2 učitelé a 4 studenti). 

 Pokračování projektu  Erasmus „Mezinárodní soutěže ICT o zvýšení kvality středního 

vzdělávání II“. Naše škola je partnerem  projektu, hlavní koordinátor je slovinská střední 

škola (plánovány výjezdy včetně mezinárodní soutěže do Slovinska – 3 učitelé a 5 studentů 

a také Španělska  – 2 učitelé a 4 studenti). 

 Španělská  škola je koordinátorem  projektu Erasmus s tématem Etnografie,  kde naše škola 

figuruje jako partner projektu. Plánovány výjezdy do Estonska  a na Island.   

 Další možnost získání  certifikátu ECDL  pro žáky MSŠ.  

 Realizace školního a regionálního kola soutěže MS OFFICE 2020. 

 V říjnu 2020 naplánováno „IT dopoledne pro všechny od 9 do 99 let 

 V listopadu 2020 se naši žáci zúčastní tradiční soutěže Bobřík informatiky. 

 Využívání studijních materiálů z projektu OPVK – EU peníze školám  a Centrum dalšího 

vzdělávání Mendelovy střední školy 

 Školení pracovníků a odborné praxe v rámci projektu Šablony II pro střední školy (nástroje 

Google, XHTML, robotika od základu, práce s Excelem, 3D tisk, Office 365). 

 Účast na konferencích (listopad 2020 a květen 2021) – KVIC 

 Webináře (1 x měsíčně) a realizací celodenního školení  (přípravný týden) z  projektu ICT 

a digitální výuka 

 

Zpracoval Ing. Zdeněk Matúš  

Koordinátor ICT  



     

Občasník oboru veřejnosprávní činnost Mendelovy střední školy v Novém Jičíně 

Č.6, školní rok  2019/2020           

Projektový den mediální gramotnosti  

      www.mendelova-stredni.cz 

Návštěva příslušníků Celní správy    

Rozhovor s absolventkou 

   Mgr. Blanka Kovaláková   

alena.bartkova
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 2



Obor poskytuje všeobecné i odborné vzdělávání. Odborné 
předměty oboru jsou právo, veřejná správa, ekonomika, účet-
nictví, aplikovaná psychologie, společenská kultura atd. 

Absolventi se uplatní jako referenti samosprávy na obecních, 
městských a magistrátních úřadech, jako referenti státní správy 
na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy 
(např. v orgánech, které vykonávají sociální správu a správu na 
úseku katastru nemovitostí). Uplatní se rovněž jako adminis-
trativní pracovníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a 
notářů, v realitních kancelářích apod. Získané právní a ekono-
mické vzdělání jim umožní uplatnit se i v občanském sektoru. 

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách 
nebo na vyšších odborných školách, především právnických, 
sociálních a ekonomických. 

Obor nabízí výuku dvou cizích jazyků, z nichž žák povinně 
studuje anglický jazyk a druhý jazyk si má možnost vybrat ze 
tří nabízených jazyků - německý, španělský, ruský. 

Veřejnosprávní činnost  
 68-43-M/01  

 4letý studijní obor 



Občasník oboru Veřejnosprávní činnost  Mendelovy střední školy 

V 
ážení čtenáři,  

dovolte, abych Vás 
seznámil s obsahem, na-
šeho nového vydání ob-
časníku. 

   Významnou pozi-
tivní změnu ve výuce ne-
jen odborných předmětů 
přineslo zavedené děle-
ných vyučovacích hodin. 
Žáci jsou nyní v jedné ze 
tří vyučovacích hodin v 
týdnu rozděleni do dvou 
skupin, ve kterých mohou 
prakticky navázat na te-
oretické učivo.  

Naše škola se zapojila do 
dlouhodobého projektu 
společnost i  Člověk 
v tísni, který se snaží 
rozvíjet mediální gra-
motnost žáků. V rámci 
tohoto projektu proběhl 
ve třídě VS2 projektový 
Den mediální gramotnos-
ti. Jednalo se o zajímavý 
projekt, kterého se zú-
častnila také redaktorka 
České televize Tereza 
Krumpholzová.  

Mezi nejatraktivnější 
návštěvy odborníků 
z praxe se jistě zařadila 
návštěva příslušníků 
Celní správy. Na školní 
dvůr dorazilo hned ně-
kolik vozidel – zásahové 
vozidlo, psovod se cviče-
ným psem a mluvčí Cel-
ní správy pro Morav-
skoslezský kraj.  

Že se naši absolventi 
v praxi uplatní, dokazu-
je rozhovor s  absolvent-
kou Mgr. Blankou Kova-
lákovou. Po absolvová-
ní Slezské univerzity 
dnes pracuje na měst-
ském úřadě v Příboře.  

Jako fakultní škola Slez-
ské univerzity - Fakulty 
veřejných politik využí-
váme nabídek odbor-
ných přednášek. Jednou 
z nich byla přednáška 
PhDr. Věry Juříčkové, 
Ph.D. na téma komuni-
kace a řešení konfliktů.  

 Mgr. Martin Jermář             
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Kdy jsi ukončila střední školu a kterou vyso-
kou školu jsi následně studovala?  

 

Střední školu jsem ukončila v roce 2005. Ve 
stejném roce jsem začala studovat na Slezské 
univerzitě v Opavě. Nejdřív v bakalářském stu-
dijním programu Sociální politika a sociální prá-
ce, obor Veřejná správa a regionální politika a 
následně navazující magisterský studijní pro-
gram Sociální politika a sociální práce, obor Ve-
řejná správa a sociální politika. 
 

Jaké zaměstnání vykonáváš dnes? 

 

Dnes jsem sice na rodičovské dovolené, ale před 
jejím nástupem jsem pracovala na Městském 
úřadě Příbor jako referentka odboru veřejné 
správy (evidence obyvatel, ale i zástupce vedou-
cího odboru). I když jsem nyní doma s dítětem, 
stále do práce docházím. Můžete mě potkat při 
svatebních obřadech jako matrikářku.  
 

Bylo těžké získat toto pracovní místo? 

 

Abych získala pracovní místo referenta veřejné 
správy (evidence obyvatel), musela jsem projít 
výběrovým řízením. Výběrové řízení se skládalo 
z písemného testu a následně ústního pohovoru. 
Jelikož se veřejnou správou zabývám už od 
střední školy, nepřišlo mi těžké toto pracovní 
místo získat. 

 

Co je náplní tvé práce? 

 

Co se týká evidence obyvatel, náplní práce je 
provádět změnu místa trvalého pobytu občana, 
nabírat hlášení o doručovací adrese občana, po-
skytovat údaje z informačního systému eviden-
ce obyvatel, vést řízení rušení údaje o místu 
trvalého pobytu, zapisovat referenční údaje do 
informačního systému evidence obyvatel a další 
záležitosti, které stanovuje zákon o evidenci 
obyvatel. Dále jsem měla na starosti elektronic-
kou podatelnu úřadu, úřední desku aj. Jelikož 
jsem byla také zástupcem vedoucího odboru, 
měla jsem na starosti jeho agendu v době jeho 
nepřítomnosti. 
 

Musela jsi absolvovat „úřednickou zkouš-
ku“? 
 

K výkonu činnosti evidence obyvatel je zkouš-
ka odborné způsobilosti potřebná. Zkouška se 
skládá z obecné části (zákon o obcích, krajích, 
o hl. městě Praze, správní řád aj.) a zvláštní čás-
ti (zákon o evidenci obyvatel, o základních re-
gistrech a další předpisy). Jelikož jsem studova-
la vysokou školu týkající se veřejné správy, 
obecná část mi byla uznána a já tedy skládala 
zkoušku pouze z části zvláštní. 
Aby byl na odboru zajištěn zástup, musela jsem 
ještě skládat další zkoušky (obecně řečeno: vi-
dimace a legalizace, matrika a volby).  
 

 

Co bys doporučila našim žákům?   

 

Se učit, se učit, se učit :)  
Aby se dostali na vysokou školu, musí mít dob-
ré znalosti z veřejné správy. Aby se dostali na 
úřad, musí mít opět dobré znalosti z veřejné 
správy. Aby na úřadě mohli pracovat a popřípa-
dě se posouvat dál, musí se neustále učit, školit 
nebo vykonávat zkoušky. 
Úředník se totiž učí celý život :).                                                  
        

                

                                                                 M.J.  
 

                                                                      

ROZHOVOR S ABSOLVENTEM 

Mgr. Blanka Kovaláková   

Stránka 4 

Zprávy z veřejné správy  



 

 

 

 

Stránka 5 

Zprávy z veřejné správy      

Hodinová dotace pro výuku jednoho odborného 
předmětu činí 3 hodiny týdně. Dělení třetí vyu-
čovací hodiny od začátku školního roku 
2019/2020 umožnilo žákům aktivnější zapojení 
do výuky. K dispozici je počítačová učebna, 
v níž může pracovat až 16 žáků a plnit úkoly, 
které jsou zadávány systémem Google Classro-
om. Praktické úkoly jsou zadávány tematicky 
k teoretické výuce. Žáci tak mohou přímo  pra-
covat s právními normami, vyplňovat tiskopisy,  
nahlížet do veřejných rejstříků, vyhledávat in-
formace v geografickém informačním systému, 
získat informace z webových stránek státních 
institucí nebo si mohou modelově třeba založit 
spolek.  
                                                                    M.J. 

 

Dělené hodiny přinášejí více praktických činností  

Ukázka odborné učebny  



       Naši školu navštívili příslušníci Celní správy České republiky. Návštěvu skvěle zor-
ganizovala tisková mluvčí Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj por. Ing. Pavla Zdob-
nická. V čem byla tato návštěva výjimečná? Tvořilo ji několik částí. První částí byla přednáš-
ka ve školní aule, kde plk. Mgr. Roman Miarka komentoval prezentaci o kompetencích a 
aktuálních činnostech Celní správy.  Po přednášce bylo možné si prohlédnout improvizova-
nou výstavu falzifikátů značkových výrobků. Následně se žáci odebrali na nádvoří školy, 
kde je již očekával psovod se psem vycvičeným na vyhledávání tabákových výrobků. Po 
skvělé ukázce simu-
lované akce celního 
psa následovala pro-
hlídka služební do-
dávky vybavené sle-
dovacím zařízením. 
Za tuto výjimečnou 
návštěvu děkujeme 
Celnímu úřadu Mo-
ravskoslezského kra-
je.     

                             M.J. 

Celní správa  na naší škole …  

Stránka 6 

Zprávy z veřejné správy  

Přednáška v aule školy  

Ukázka zásahového vozidla  



 

 

 
Stránka 7 

Zprávy z veřejné správy      

Psovod Celní správy — ukázka  

Ukázka zabavených padělků  



Naše třída, 4. ročník oboru veřej-
nosprávní činnost, navštívila naše 
hlavní město. V  ranních hodinách 
jsme vyrazili vlakem do Prahy. 
První zajímavou zastávkou bylo 
Národní divadlo, které jsme prošli 
společně s průvodcem. Večer jsme 
museli mít společensky oděv, pro-
tože jsme šli všichni společně do 
Vinohradského divadla na kome-
dii „Když ptáčka lapají”. Bylo to 
velice zajímavé představení. Ve 
čtvrtek jsme museli vstávat ještě před sví-
táním, abychom všechno stihli projít. Do-

poledne jsme absolvovali prohlídku Po-
slanecké sněmovny.   

Následně jsme šli projít Pražský hrad a 
Petřín. Večer jsme všichni brzo zalehli do 
svých postelí, protože jsme čekali na další 
náročný a zajímavý den v Praze. V pátek 
dopoledne nás uvítalo Barrandovské stu-
dio. Bohužel jsme se nedostali do ateliérů,  
protože se ve všech natáčelo, ale i ven-
kovní prostory byly pěkné a překvapivé. 
Odpoledne nás čekala prohlídka České 
národní banky, kde jsme si mohli potěž-
kat zlatou cihlu. Nakonec našeho výletu 
nás čekalo osobní volno a my si mohli  

Návštěva Poslanecké sněmovny a Pražského hradu  
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vyzkoušet,  jaké to je  orientovat se v hro-
madné dopravě v Praze. Děkujeme učite-
lům, kteří s námi výlet absolvovali.                                                    

          Karolína Klečková  (VS4) 
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Studentské volby do Evropského parlamentu 

Dne 7. 5. 2019 se ve spolupráci s or-
ganizací Člověk v tísni uskutečnily 
na naší škole Studentské volby do 
Evropského parlamentu.  Volební 
komisi tvořili žáci třídy VS2 Jan To-
man, Lukáš Geryk a Kevin Kovács. 
Úkolem komise bylo dohlížet na re-
gulérnost voleb, vydávat a následně 
počítat volební lístky. Volební míst-
nost byla vybavena volební urnou a 
plentou pro zachování tajnosti vol-
by. 

Voleb se zúčastnili žáci tříd VS1-

VS3. Projekt má především motivo-
vat prvovoliče k účasti na reálných 
volbách.         

         M.J.                                                                           

      

    

      

    



Projektový Den mediální gramotnosti  
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Dlouhodobou spolupráci navázala 
naše škola se společností Člověk 
v tísni v oblasti mediálního vzdělá-
vání. Dvouletá spolupráce zahrnu-
je zařazení filmových dokumentů 
do výuky, používání didaktických 
materiálů JSNS (projekt Jeden svět 
na školách) nebo organizaci dnů 
mediální gramotnosti.  

První projektový den absolvovala třída VS2. Cílem 
projektu bylo nahlédnout do žurnalistické praxe, zjis-
tit, jak se v redakcích nakládá s informacemi a jakým 
způsobem jsou sdělovány veřejnosti. Během projekto-
vého dne zhlédli žáci dokumentární film, zapojili se 
do edukační soutěže nebo vyhledávali informace 
v zákonech. Závěr projektového dne byl věnován ná-

vštěvě redaktorky České televize Terezy Krupholzové, která poskytla žákům zajímavé in-
formace z běžné praxe redaktora veřejnoprávního média.                                              M.J.          

                                            

Redaktorka České televize Tereza Krumpholzová   
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Skupinová práce žáků při řešení zadaných úkolů.  

Příprava žáků na edukační soutěž   



Odborná přednáška pedagoga ze Slezské univerzity  
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  V rámci spolu-
práce se Slezskou uni-
verzitou se dne 25. 4. 
2019 uskutečnila na 
naší škole přednáška na 
téma komunikace a ře-
šení konfliktů. Pozvání 
přijala PhDr. Věra 
Juříčková, Ph.D., která 
dlouhodobě vyučuje 
psychologii na Slezské 
univerzitě. Nejednalo se 
však o strohou přednáš-
ku. Žáci byli aktivně 
zapojeni do aktivit, 
v nichž si vyzkoušeli mnohé 
z komunikačních stylů. Zvládnutí jednot-
livých komunikačních situací je zásadní 
pro žáky oboru veřejnosprávní činnost, 
což si jistě uvědomili všichni  přítomní z  

EXKURZE 

EXKURZE A ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY  

 

třídy VS2. Za skvělou přednášku děkuje-
me Slezské univerzitě a obzvlášť paní 
doktorce Juříčkové.  
                                                      M.J. 



Stránka 13 

Zprávy z veřejné správy  

  V Novém Jičíně působí Centrum psy-
chologické pomoci p.o. Představit poslá-
ní této organizace přišly na naši školu 
psycholožka Mgr. Martina Lazaridisová 
a sociální pracovnice Mgr. Pavla Poláko-
vá.  Nejprve se žáci třetího ročníku se-
známili s legislativou, která upravuje ro-
dinu a náhradní rodinnou péči. Násled-
ně přednášející představila práci zaměst-
nanců Centra psychologické pomoci.  

Mezi nejdůležitější úkoly patří práce s 
rodinami, v nichž dochází k rozvodu ro-
dičů dětí. Veškeré postupy zaměstnanců 
jsou motivovány ochranou dítěte, které 
se nachází v problematických životních 
situacích. Mezi takové situace patří zne-
užívání či týrání nebo pobyt dítěte 
v pěstounské péči. Přednášející se snaži-
la žákům vysvětlit, jak se dítě v těchto 
životních změnách cítí a jakým způso-
bem může reagovat. Přednáška byla ve-
lice poutavá a při popisu jednotlivých 
dětských životních situací také emotivní.                      

Téma rodiny se prolíná mnoha vyučova-
cími předměty a v každém z nich se 
pohlíží na tuto problematiku z jiného 

Přednáška o náhradní rodinné péči  

úhlu. V právu se objevuje toto téma 
v občanském zákoníku, v tematickém 
plánu předmětu veřejná správa je zařaze-
no téma sociálních organizací a dávek 
státní sociální podpory. V neposlední řa-
dě je to také předmět občanská nauka po-
pisující rodinu jako primární sociální in-
stituci.                                           M.J.                           
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      Město Nový Jičín kaž-
doročně představuje práci 
sociálních zařízení, které 
působí na Novojičínsku. 
Skvěle zorganizovanou 
akci na Masarykově ná-
městí navštívila třída VS3. 
Žákům byl také zadán 
úkol - ve skupinách po 
čtyřech měli zjistit co nej-
více informací o daném 
sociálním zařízení a naby-
té informace pak prezento-
vat ve vyučovací hodině. 
Novinkou akce byla také 
soutěž, kterou uspořádali pořadatelé – 
zjistit jednu konkrétní informaci o kaž-
dém ze sociálních zařízeních, které se ak-
ce zúčastnily. Odměna úspěšných účast-
níků byla zajištěna. Mnohé prezentované 
organizace navštěvujeme na exkurzích a 
bylo milé pozdravit některé z účastníků – 

Den sociálních služeb v Novém Jičíně  

např. paní Mgr. Susíkovou z odboru 
sociálních věcí v Novém Jičíně, zástup-
ce Slezské diakonie nebo nízkopraho-
vého centra pro děti – Bunkr. Budeme 
se těšit na další ročník Dne sociálních 
služeb.                                                                   
     M.J.  



Stránka 15 

Zprávy z veřejné správy      

Třída VS1 navštívila Státní archiv 
v Novém Jičíně. Naše žáky již tradičně 
přivítal pan ředitel Mgr. Pavel Šustala, 
který žákům představil problematiku 
archivnictví. Následovala prohlídka ar-
chivu včetně místnosti určené pro digi-
talizaci archivního fondu. Tentokrát by-
la návštěva zpestřena vystavenými ar-
chiváliemi, které dokumentovaly revo-
lučních změny roku 1989 na Novojičín-
sku.   

            M.J. 

 

Návštěva Státního archivu v Novém Jičíně 
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ZAHRANIČNÍ STÁŽE 

ŠPANĚLSKO, IRSKO, ESTONSKO 

Kevin Kovács, VS3 - Španělsko 

Stáž jsem absolvoval v druhém ročníku, 
kdy jsem odcestoval na jih Španělska, 
do Málagy. Stáž byla pro mě velice zají-
mavá z hlediska práce, navázání no-
vých přátelství, úžasných zážitků a zá-
bavy. Pracoval jsem ve firmě, která po-
řádala prohlídky Málagy na segwayi, a 
konkrétně mou pracovní náplní bylo   
nabízet turistům prohlídky města a ná-
sledně je naučit segway ovládat. Během 
stáže jsem si zdokonalil cizí jazyk, nau-
čil se lépe komunikovat s lidmi a poznal 
nové zvyky a tradice, než na které jsme 
v Česku zvyklí. Rozhodně doporučuji!    

                                            Kevin Kovács 

Aneta Juřenová, VS3 -  Estonsko 

Stáž jsem absolvovala v druhém roční-
ku. V rámci ní jsem praxi vykonávala 
v Estonsku v pohraničním městě Narva. 
Náplní mé práce bylo především dohlí-
žet na děti v domově mládeže. Také 
jsem přepisovala údaje do počítače, 
účastnila se různých akcí, jako např. ex-
kurze u vojáků z Narvy a přednášky o 
první pomoci při tonutí. Mým úkolem 
bylo mj. vytvořit prezentaci o České re-
publice v ruském jazyce. 

                                          Aneta Juřenová    



Stránka 17 

Zprávy z veřejné správy  

                                                                                                                       
Kdo jsme? 

Jsme mladí lidé, kteří mají zájem o dění ve škole. Baví nás být jakousi spojkou mezi žáky 
a učiteli. 

 

Náplň práce 

Hlavní náplní práce studentské samosprávy je shromažďovat a sbírat reakce svých spo-
lužáků k dění ve škole, hájit a prosazovat jejich zájmy, názory a nápady a dále pak o 

nich informovat vedení školy. 

 

Cíle 

 Vytvářet nové, vlastní akce, veřejné ankety či dotazníky. 
 Prezentovat své návrhy před školní radou, která je pomůže zrealizovat. 

   Pomáhat vedení školy organizovat akce školy. 

 

Akce, které jsme zrealizovali: 

studentské volby 

vánoční workshopy 

dress code day 

knihobudka 

 

Pokud jsme Vás zaujali, neváhejte se na nás obrátit na: vespojeni@mendelova-stredni.cz 
https://vespojenimendelovka.webnode.cz/  

Školní samospráva se představuje 



Adresa:  

ředitelství školy: 
Divadelní 138/4, 741 01 Nový Jičín 

 

součást IT a veřejnosprávní  
Tyršova 9, 741 01 Nový Jičín 

 

Telefon: 556 414 760, 556 414 761  

E-mail: skola@mendelova-stredni.cz  
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Š K O L A ,  N O V Ý  J I Č Í N ,  
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Příloha č. 6 

Nově zahájené projekty:            

Název projektu 

 

Operační 
program/Zdroj 

financování 
 

Registrační číslo 
projektu 

 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 
 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství také 
částka, která připadá na 
školu) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 

 

Období 
realizace  

 

Data Science and 

Internet of 

Things. 

Partnership for 

Innovative 

Europe 

Erasmus+ 2020-1-CZ01-KA202-

078225 
příjemce 131 738 EUR 

(z toho pro MSŠ 
45 102 EUR) 

Partnerská 
spolupráce v oblasti 

správy dat, 
navrhování 
databázových 
systémů, 
vyhodnocování dat 
a jejich on-line 

přenosu 
v aktuálním čase 
(Internet of Things) 

01.09.2020 – 

31.08.2023 

Studenti bez 

hranic XII 
Erasmus+ 2020-1-CZ01-KA116-

077455 
příjemce 113 314 EUR Zahraniční mobility 

žáků školy – 

odborné stáže 
v UK, IE, DE, ES, 

EE 

01.09.2020 – 

31.08.2022 

 

 

 

 

 

 



Projekty již v realizaci: 

Název projektu 

 

Operační 
program/Zdroj 

financování 
 

Registrační číslo projektu 

 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 
 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která 
připadá na školu) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 

 

Období 
realizace  

 

Studenti bez 
hranic X 

Erasmus+ 2018-1-CZ01-KA116-046964 příjemce 142 065 EUR Zahraniční 
mobility žáků 
školy – odborné 
stáže v UK, IE, DE, 

ES, EE 

01.09.2018 -

31.08.2021 

Studenti bez 

hranic XI 

Erasmus+ 2019-1-CZ01-KA116-060412 příjemce 66 975 EUR Zahraniční 
mobility žáků, 
učitele a čerstvých 
absolventů školy – 

odborné stáže 
v DE, MT, NO 

01.12.2019 – 

30.11.2021 

Profesní růst - 
brána k 
úspěchu ve 
vzdělání IV 

Erasmus+ 2019-1-CZ01-KA101-060386 příjemce 29 537 EUR Zahraniční 
mobility učitelů 
MSŠ –jazykové 
kurzy v MT, IE  

01.06.2019 – 

30.11.2021 

Learning 
Democracy and 
Civic 
Engagement 

Erasmus+ 2019-1-NO01-KA229-060160_3 partner; příjemce je 
AVGS, Askim, NO 

21 672 EUR Partnerská 
spolupráce 
v oblasti občanské 
angažovanosti a 
participativní 
demokracie 

01.09.2019 – 

31.08.2021 

Girls with boys 
are 
programming in 
Europe 

Erasmus+ 2019-1-CZ01-KA229-061282_1 koordinátor 30 786 EUR Zaměřen na 
algoritmizace, 

programování,  3D 
modelování a tisku 

01.10.2019 – 

30.09.2021 

zatím, bude 
se žádat o 
prodloužení 



a větší zapojení 
dívek v oblasti ICT 

Mezinárodní 
soutěže ICT o 
zvýšení kvality 
středního 
vzdělávání II 

Erasmus+ 2019-1-SI01-KA229-060549_3 partner, koordinátor 
Střední škola z 
Crnomelj (Slovinsko) 

22 626  EUR Zaměřené na 
mezinárodní 
soutěže 
obohacené o  
tvorbu a editaci 

grafických prací, 
multimédií, 3D 
modelování a 
efektivní používání 
internetu. Projekt 

navazuje na 

ukončený projekt 
Mezinárodní 
soutěže I 

01.09.2019 – 

31.08.2021 

zatím, bude 
se žádat o 
prodloužení 

Využití ICT 
k rozvoji a 

ochraně 
evropských 
řemesel 

Erasmus+ 2019-1-ES01-KA229-065673_3 partner, koordinátor 
střední škola I.E.S. 
Playamar Španělsko 
 

26 467 EUR Zaměřen na 
ochranu a udržení 
tradičních řemesel 
v Evropě 
s využitím 
technologií a ICT 

01.09.2019 – 

31.08.2021 

zatím, bude 
se žádat o 
prodloužení 

ICT a digitální 
výuka 

OP VVV – 
výzva 
Implementace 
Strategie 
digitálního 
vzdělávání II 
 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012419 partner 388 700 Kč Rozvoj digitální 
kompetencí 
pedagogických 
pracovníků škol 
formou jak 

společného 
prezenčního 
a dálkového 
vzdělávání, tak 
formou 

individuálního 

1.1.2020 -  

31.1.2022 



vzdělávání 
jednotlivého 
učitele 
s odborníkem se 
zaměřením na 
konkrétní potřeby 
pedagoga. 

 



Příloha č. 7 

Sociální partneři, školní rok 2019/20 

 

Stanice záchranné služby Nový Jičín 

Nemocnice Nový Jičín (oše jednotky, centrální sterilizace, biochemická laboratoř, TSF 
oddělení, radioterapie) 

Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta - pitva 

MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené - stáž studentky ze 4. ZL  

Škola pro děti s kombinovanými vadami- Dětské centrum Nový Jičín 

Dětský domov – Nový Jičín 

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem DUHA – Nový Jičín, Hřbitovní ulice 

Mobilní hospic STROM ŽIVOTA – Nový Jičín 

Úřad práce – Nový Jičín 

Hospic Frýdek Místek 

Mateřské školky v okrese Nový Jičín 

Lékárny v Novém Jičíně 

Hospic sv. Jana N. Neumanna- Prachatice 

firma Brose - program pro společné spolupráce byl připraven, ale neuskutečnil se kvůli 
koronaviru 

organizace SONS nevidomí a slabozrací 3. ZA  

Mezinárodní spolupráce: 

Domov důchodců v Berlíně Alexianer Bischof-Ketteler-Haus (Německo) 

Charitativní organizace ReVitalise Jubilee Lodge (Velká Británie) 

Domovy důchodců v Berlíně a okolí - stáže jsou připravené, kvůli koronaviru se neuskutečnily 


