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ICT koordinátor a \-vužití IcT ve vÝuce

Součást Zdravotnictví
současný stav

. součást bývalé Zdravotni škol.v má iednu počítačovoLL učebnu. ve kter'éje 1ó počílačů
a jcdnrr chromcbookovou učebnu s 22 chrombooky' otaizka legálnosti používaného
soi1u,ar'uje vyřešena (smlour'a s lvÍS krajem)

. Na této součásti zajjšťuje sít'ové služb)' sel\'el s operačním systčn1cn] WlN 2008.

. Inlernet je přístupný studentům i v odpoledních hodinách. připojení je realizováro
pies netropo]itni sít' N]NET v Novém Jičíně' Antispanol'ou oclťanu zajjšťuie NoD
32

. Škola'je vybar'ena třeni interaktivními tabulemi (včetně dataprojekton' a j dalšími
dataproj ektory.

. Jc zaYeden intcrn€tor'ý informační systém Skolaonline pro zapisováni známek a
zameškaných hodin, bvla zrušena klasická třídní kniha.

. Na učebně PC b1'l ploveden přcchod na opeř'ční s"Ystém Windou's l0 a zatim
zůstal kancelářský balik oFFIcE 2013.

. Učitelé jaz}ki byli zaškoleni na sysrém Robotel Yčctnč dovedÍostí IT.

Plán pťo školní řok 2017l18
. Využívání studíjních mateliálů z projektu oP\,'K EU peníze školám a centrum

da]šího lzdélálání MendelovY Střední školy'
. Ško1ení windoýs 10 a oFFICE 20l6 v rámcj Klubu rrrodemích učitelťr'
. Účasl ž:ikťr na školní soutěŽi MS oF!-ICE'
. PÍechod v učebně PC na oFFlCE 2016'

Součást Ekonomika
Současný stav

. Součást obchodní akademie má 4 počítačové učcbny

. všecbn-v kmenové učcbny jsou vybavcny dataprojektolem a tři učebny interakti\'ní
tabulí s dataproj cktorem '. Tabletová učebna vybavena 15 ks hybridních dotykovýcl, zaiízcní (tablct s doko\'ací
klávesnicí) ASUS T100 \'četně nabíjecí skiíňty. Zatím je stále velmi málo využívána'

. v učebíách (101, 103' l04) probíhá vÝuka přcdmětů ITE' PEK' UCtr' DA-E. SEl a
také d]e možnosti jazyk a dalších ekonomickÝch piednětťr. z učcbny l22 se stala
studovna' kde byl pořízen nový nábytck a rl ks počítačů All in one'

. Byla zrÍšena rvchlost internetoYého připoje] , kterou zajištrrje firma NJNEI.
Antispanovou oc1rranu Zajišt'uje systém NoD'

. Splávu zajištuje WbIDOWS 2008 a sen'eI prc podporll intemeto\'ého intbrmační1ro
s-vstému SAS (en plo zálohu). všecbn)' počítače jsou jiŽ v1,bavcrr-v kar'rcelářskýnr
balíkem oIFICE 2013, některé notebooky přešl}'na s'vstém Windows l0.

. Výuku s ponocí eJearningového prostiední MooDLE akti\'ně \,JuŽívá cca 10
kantorů'

. tlčitcló' žáci i rodiče využír'ají systém skolaonline.cz (zápis známek, elcktfonická
fřídní knih.)' všechny třídy byly vybaven"v buď'not'ebookem nebo stolním PC
přo Zápis hodin a dochízky.

. správu PC i scn'eru zajištuje t'ima MEDIVIS ve spolupráci s vcdcním školy a IcT
kooldinátoreln'

. 10 učitelLi se zúčastnilo školcni o!'!-lCE j65 v bieznrr 20l7 a školeni ONENOTE a
I'OWER Bl v listopadu 2016.



. V dubnu 2017 uspěla studentka 2. ročniku h'ana Balošová v kraiskén'i ko]c OFFICF]
AR]]NA a postoupila do celostátní piehlídky projektů v Praze' Krajské kolo se
uskutečnilo na naší součásti jak pro ZŠ i pro SŠ

. Španč1ská agcntuťa poda1a žídost projektu l]rasmus s názlem Social
Entrepre[eurship, kde bude nrrše ško]a ligur'o\'atjako paItnel plojcktu' pokud bude
Žádost schvií]ená'

. Por1ugalská ško1a podala žádost projcktu Erasmus s náZven shaře youř best!' kde
brLde naše ško1a Íigut'ovatjako panner projektu, pokud bude Žádost schválená'

Plán pro školní rok 20t7l2018
. VluŽíváni studijních nrateriáiů z plojektu oPvK _ EU penize školám a Centlum

dalšího r'zdělávání Mende1or-v střední školy.
. Pokrytí hlavní případně vedlejší budoÝJ wiÍi.
. Přechod ve \'šech učebnách PC na Svstém Windou,s ] 0 a OFFICE 2016.
. Realizace školniho a regionálního kola sout'ěže Ms OFFICE.
. Rceli/dcc -eginn;lrIho \cle 'ouli/c pro lŠ
. lkolťni J m.]7no.l CťnillkJtu fCDl pro z'rl1 VSŠ'
. Účast Ía mczinárodním setkání včetně mezinárodní soutěže v rámci projektu

Erasmus v Chon'atsku (říjen 2017) a Polsku (břczeÍ 2018).
. Účast na mezinárodních projektech Social [nterpřcneurship a shaťe your best!
o Vybudování nor'é přírodovědné učebny z projcktu cLoBAL včetnč realizace

tohoto projektu.

Součást IT a veřejná správa
současnÍ star

. Souóást TyrŠova má 4 počítačové učebny' Je r'1bavena 3 dataprojektory.

. Na této souěásti zajjšťují sít'ol'é sluŽb'v dva seN'ery s opelačním systémem WIN 2008'

. Internet je příslupný stuclentům i v odpolcdních hodinách. připojeni je r'ea1izováno
přes mehopo1itní síť NJNET v Novéfu Jičině.

. Anlispano\'ou ocfuLanu zajišt'uje s'vstém NoD

. Středisko testování ECDL.
C Y září 2016 proběhla \, hotelu PÍaha konfcrence k mezínárodnítnu projektu ''IT-

solutions in Production and Business'' za účastj zapojených ško] z Norska.
Něnecka, Rakouska a naší Mendelovy střední ško1y, ktelá projekt organizuje'

. v říjnu 2016 probě1 o na trIende]o\é SŠ ..IT .lopoLednc pro \ Šcchll\, nd 9 do 99 let",
které škola organizovala společt]ě s Google Edu Croup Novojičinsko'

. v listopadu se našl Žáci Zťlčastnili badiční soutěže Bobřík jn1bmlatiky. Za školu 5l
soutěŽícíoh v kategorii Senior a 42 v kategorii Junior. Jeden žák postoupil do
kaj ského kola.

. Mczinárodní setkání v Lipsku (leden 2017) - vrámci proj€ktu lT-solutions.
(7 studentů). Vědomostní soutěŽjednotlivců qfuál student 1T3 Nlartin Jaroš'

. Mezinárodní setkání v Rakousku (březen 2017) _v rámci projektu IT-Solutions.
(7 studentú)

. v čeNnu 2017 probě] a přednáška o kybernetickó bezpečnosti. Piednášejícím b'vla
Mgr' Len}a Resslerová ze Slezké unir'crzitv v opavě' Žáci se dozvědě]i o některých
hrozbách a rizicíclr při práci s jntcmetcm a také o noŽnosteclr.jak se jin bránit'

. v celó budovč součásti IT a veřejná správa je dostupná Wiíi.

. B"vl podán projekt' který navazuje na projckt IT-So]utions v rámci plojektu
EÍasmus + odbomó vzdělávání'



Plán pro školní rok 2017llÍl
. Školení přacovnfuů v Inlormačním centru Mořavskoslezského kraje (Wintlor'r,s

l0. oFFl('F' 20l6) a v rimci projckru Šablon5 llo ikol.
. Využívá1í studijních materiálů z projektrr oPVK ELI peníze ško1ám a Celtrum

daišího vzdělávání Mendeloq' střednj škol-Y'
. (L. en| : nczrc.t cen.l]k_Lu l l Dl pro /Jt. MsŠ'
. Realizace soutěže školního ko1a IVís oF|IcL.
. Účast v soutěŽj Bobřík itfomatiky, piíprava projektového odpoledne'

Celková analÝza
Škol€ní pracovníků ' oblast PI

. Celá škola přešla na elektronický informační systém ]!]!]!óhq!4!!!!4!:!Z

. v současnosti aktivně v''-uŽívá systém MooDLE přibliŽně 60 % pracovnÍků školy'
o Počítačové učebrry by1y pronajmuté v rámci projektu Kvlc a získané financni

prostředk'v v}užit'v na obnovu a provoz počítačoÚch učeben'
. Další \,fužívání studijních materiálťr z projektu oPVK EU peníze školiim a Centirrln

dalšího vzdělávání Mende1o\.J" střední ško]y.
. Školení pracovníků a oilborné praxe v rámci projcktu Šablon}' pro střední školy'

KYIC a projektu GLOBAL.

soÍtwaře _ oblrst PII
. Přechod na verzi k.ncclářského balíku oFFICE 2016' opcťnčního systému

Windorvs 8 a Windo\is 10..

Upgrade soÍtwaru pro omezení vyuŽívání intemetu v Íímci výuky a splávl1 monitoru
Žáků - vlstoN.
Učitelé v1uŽívají i volně šiřitelné programy. popř' ljukové mateťiály z projektů j iných
ško1.

Upťaven systému MooDLE pro r'kládáni příloh o veiikosti 50 MB' Iv1ožnost vyuŽívat
Google APPS aplikace.
Žáci a pedagogičtí pracovnici mají možnost v lámci \'íuk-v a nutné piíplavy na výlku
používat některé z běŽně pouŽívaných kancelářských plogťamových ÝJbavení
(textolý edjtor. tabu1ko!ý editor, editor prezcntací kancelářský balík
MS oFFIcE ]3)' některý z běŽně používaných gra1'ických editoru (PHoTo
sTUD]o 15), \lebový plohlížeč (IE), editor lvebor|ich striínek (Editplus), klienta
elektronické pošty (lvls oUTr-ooK). aplikaci pro Ýi1lku a procvičování psa lla
klávesnici všemi deseti prsty (ZAv) a úpraw videa PINNACLE STUDlo' Žáci a
pedagogičtí pracovníci mají moŽnost v riímci výuk'v a nutné piípraq na výuku
pouŽívat qiukové programové vybavení, vj'ukové inlonnačni zdroje a odborné
programovó \1''bavení Související s odbomým zamčřením školy (učenictví PoHoDA,
DatabáZe léků AlsLP)' Ze všech aplikacíje možno tisknout na tiskámu.
Veškoró programové vyba\'eníje používáno v sou1adu s licenčnimi ujednáními. Tento
rok škola uzavřela smlouyu s Ms křaj€m o lronájrnu licencí nejnovějších
produktu VicrosoÍt l'inanco\ aoých křajem.
Škola má Zajištěnu ochranu proti r'irům jak na úrovni souborového systétnu, tak
i r'ra úro\mi doš]é a odesílané pošt}' (aktualizovaný systém NoD)'



Inírastruktuťa - oblast PIll
. l h1ediska připoieni internetu škola v1,hovuje danýn podmínkán (rych1ost 20 '10

Mbs) na součástj TyÍšova !r Divadelní' Součást Dukelská navýšila připojení na 20
Mbs.

. Za.i c pefugogicti plcco\1llci naji za.jištěn diskový plostor pro uložení svých dat
a maií moŽnost uložit si svá data na přenosné médium.

. lnstitlLce má zřízenoLt v]astní doménu \\$1v.mendelova-stredni.cz' provozo\'a ou jako
webhosting od fin],y Webconsull.cz _ řcdakční systém Ibis CMS.

. Komunikace s lodiči je zajištěná pomocí e-mailor{'ch adres kantoru uvedených na
u'1\,\v stťánkách školy a v rámci elektronického systémrr skolaonline.

r Všichni žáci a učitelé budou moci \Tužíýát od září 2017 emailových adř€s
společnosti Google i Micřosoft (včetně využití systému oFFIcE 365).

c součást zdřaýotnictYí a IT j€ pokr-1'ta }vifi připojením, součást Ekonomika o tom
uvažuje přo příští řok.

lÍformační centrum KvIC
Setlmýrn rokem funguje na naší škole IceMsK pod záštitou KVIC. Byly zdc
realizo!ány školení oFFIcE 2016, Po*'erBi a ONENOTE' soutěže oFFIcE ARENA,
oFFrcE 2016.

Zpracoval Tng. Zdeněk Matúš
KooIdínáior ICT
25. čer\'na 2017



Prl lob'a c- ,)

Jméno: Mgr' Petr Zap eta

Komise: českého jazyka

školní kolo
Předmět NázeV soutěže Pořádí Jméno Třída
CJL lazýce 1. l\,4artin Ja.oš tT3
CJL tazvce 2. PUstěiovská vs3
CJL tazvce 3. lzabella l\,4atei VS3

Okresni kolo
Předrnět Název soUtěže Pořadí Jméno Írída
CJL tazyce 7.-8. Manin Jaroš lT3
CJL tazvce 11 - 13 PustěioVská vs3
C.JL tazyce 11. - 13. Hena Jemborová zL3
CJL azvce 15. HábeamannoVá zL3



Jméno: N,4gr'Jana Bad'urová
Andrea Rušarová

Renáta Klernentová

Kořnise; czich jazykŮ

škoIní koto
Předmět Název soutěže Pořadí Jméno Třída
RUJ - leden olVmpiáda z ruštinV 1m sto Adéla WhnálKoVá VS3
RUJ olVmpiáda z ruštinV 2n sto Ade|a LVsková zL2
RUJ olVmoiáda z ruštinV 3rn sio l\larkéta LenčoVá vs2

zdravotn cká konVérzeónísoUtěž lra sto Hana Hubová zL3
2.fi sto Klára Jánčošková zL3
3.m sto Eliška Theimerová zL1

AJ -VS a lT konV. soutěŽ 1 Jakub Richter tT1

2 Rad m očad|ík rT3

3.-4. Ka.olína PUsiěioVská vs3
3.-4. Radka VašendoVá vs2

SPJ konV. soutěŽ 1.2a1-2t Aneta Ma*oVá VS2
1. za 3.-4.. Ján Balo rT3

AJ - ekonom ka konVerzačnísoutěž 1. rn sto Jltka ČačaloVá 3A
2.m sto Zuzana Po]ákoVá 3.B
3.m sto Radim Hodura 3.4

ekonomika konVerzačnísoutěž 1. m sto Adé a Geope.tová
2m sto KarolÍne KolVoková 3B
3m sto l\,4ichaele DobešoVá 1A

NEJ -

ekonomika konVe.zační soutěž 1' místo Jitka ČačajoVá 3.4
?m sto Veronika BaňoňoVá
3.m sto lVeta GoloVá 3.4

SPJ,
ekonomika konVerzační soUtěž 1 místo Vanessa ondryášoVá 2A

2m sto Klára Pístecká 2.4
3m sto zuzana Po|ákavá 3B

Oktesni kolo
Předmět NázeV soUtěže Poředí Jméno Třida
A.l konVerzační soutěž 1 ' místo Hana Hubová ZL3

Kraiské kolo
Předmět NázeV soutěže Pořadí Jméno Třída
AJ KonVerŽační soutěž 5 raísto Háne HUbová zL3
AJ KonVerŽační soutěŽ 1' rn ísto Hana Hubová zL3



Jméno: N,4gr. Rornan Jandl

Komise: přlrodovědných předmětů

součást
EKONOIlIIKA
koIní kolo

Před rnět Název soulěŽe Pořadí Jrnéno Třída
MAT PiškVorkV 1. suránkoVá 3.4
MAT PiškVorkV 2 Láznová 3B
MAT PiškVorkV 3. GoloVá 3.4
Meziškolní
kolo
I!1AT PlškvorkV 2 sUránkoVá

kolní kolo
Předmět Název soutěŽe Pořadí Jméno Třída
I\,,IAT Sudoku 1. czukasoVá 2.8
N,lAT Sudoku 2 JahnoVá 2A

S!doku 3 NeUbaUeroVá 3B

skolní kolo
MAT L,4atem2tická so!těž 2 KrUtílkÓVá D 2A
I\4AT MatematicLÝ klokan Flurášková L 2.8

2 Veha a P 2.8
3 Wmaza oVá Nl 2B

okÍesní kolÓ
Předmět Název soutěŽe Pořadí Jméno Třída

I\'1AT PlškVorkV
LáznoVá'Go1ov
á Geppeftová 3.AB

IV]AT Sudoku

csukasoVá,
JahnoVá,
Neubauerová



Jméno: lng. Lenka Budjnská

Komise: e{o'om ckých přeoTěŤL

ŠkoIní koto
Předmět Název soUtěže Pořadí Jméno Třída
EKO Eko oro 2 ročnikv PaVe] Je|ič 1r2

2 Voitěch Tomečke )r2
3 Petr Zavadil )r2

UCE
lMD-D soutěž V Úěetnictví
oro 4 ročníkv Jiří Tonren 4AEL

2 Tereze VoikŮVkoVá 4.8 OA
3 lVana Zaoletalová 4,8 OA

ké kolo
Před rnět NázeV sotrtěže Pořadí Jméno Třída
EKO Ekonomický tým lVa Gebaue.oVá 4.8 OA

Tereza VoikůVkoVa 4,B OA
Káteřine Glooerová 4BOA

EKO + UCE Duel IVe GebaUerová 4BOA
Tereza VoikuVkoVá 4BOA
lVana zaoletaloVá 4BOA



Jméno:

Komise:

školní kolo

l\,49 r. Tomek Dallbor

grafickÝch předrnětú

Předmět Název sout-ÁŽe Pořadi Jrnéno rřída
PEK l\,4inufovkv Mechá]kÓvá z 1A

2 LUkášová V 1B
3. ValioLrre lM 1. B

PEK Ta entovkv lV]achá ková Z' 1.A
2. DoraziIoVá N' 1.4
3. P echová l\,4 ' 1B

é kolo
Přednrět NázeV soutěže Pořadí J méno Třide

PEK orafickÝch Toraan J.
7. Hodura R 3A
12 Z tníková A 3.B
17. lVIatěje L 2B
24. Dáněk T 2A
23. Viac oVskÝ V' 2.8

ceIostátní
Předmět Název sÓLltěže Pořadí J méno Ířida

PEK ŠenovskÝ datel
5 místo mezi
druŽstvv (z 15)

Tadeáš Daněk _ EL
Lukáš l/]atěja - oA
Vojtěch Vjaclovský '
OA

2.8

ZAV Olomouc

Umístění
druŽstVa školy:
4. "r'islo z 24
škol

Jiří Toman - EL.
RadmHodura-EL
Aneta Žitníková - oA 3B

ZAV Ostreve

Umístění
družstva ško]y:
7 místo z 21
drUžsteV

Zdeňka N4achá|koVá

- EL,
Natá e Klad VoVá _
EL
Tereza HarablšoVá-
EL

1.4
1. A
1. A

Mezinárodní
Předmět Název soutěže Pořadí Jnréno TřÍdá
PEK lntersteno 2017 18. k 529) Radim Hodura 3.4



Jméno:

Komise:

školní koto

lng' Zdenek l,4atÚš

nforrnační techno ogie

Předmět Název soutěže Pořadí Jméno
lTÉ oFFtcE 2016 1 t\4artin Jaroš
ITE OFFICE 2017 2. Patrik Suchopa
ITE OFFICE 201B 3. LUkáš Jiříček

ITE

l\/]ezlnálodní soutěže lcT pro
zvýšení kva ty středoško ského
vzdělání 1 lVana Barošová

ITE

l\,4ezlnárodní soutěŽe lcT pro
zvýšení kva ty středoško ského
vzdělání 2. Veronlka Ba erová

ITE

lv]ez nálodnísoutěže lcT pro
zVýšení kva lty středoško ského
vzdělání' 3. Patrik Suchooa

Mezinaroc!ni kolo ekt Erasmus
Předmět NázeV soutěže Pořadí Jméno

ITE A coi
(Španělsko)

Mezinárodní soutěŽe lcT pro
zvýšení kvality středoško|ského
Vzdělán í'

1 LukáŠ Jiříček

ITE A coi
íŠoanějsko)

Mezinárodní soutěže lcT pro
zVýšení kVality středoškolského
Vzdělán í

2.
Kateř na G ooarová

ITE Alcoi
(Španě]sko)

t\4ezinárodní soutěže lcT pro
zvýšení kvality středoškolského
vzdé|á|i '

1
druŽstvo (Glogarová
Jiříček, Gockeňová,
KelnaroVá)

ITE Nrle ki
(Řecko)

l\,4ezinárodní soutěže lcT plo
zVýšení kVality středoškolského
Vzdé|ání'

1 lVená Bárošová

ITE Me ikl
(Řecko)

l\,4ezinárodní soutěže lcT pro
zvýšení kVaIity středoškolského
Vzděiání'

3. Jan Balo

ITE Me ik
(Řecko)

Mezinárodní soutěže lcT pro
zvýšení kval|ty stredoškolského
vzdě]ání.

2. družstVo



K e kolo
Předmět NázeV soutěže Pořadí Jméno Tříde
ITE OFF CE ARENA 1 lVana BaroŠová 2.4
ITE OFF cE 2016 I Patr k Suchopa T3
]TE OFF cE 2417 4. Kateřina G ooarová 4.8
]TE OFF cE 2018 1. sUchooa Jaroš) T3 4B

ceIostátní kolo

Předmět NázeV soutěže Pořadí J méno TřÍda
ITE OFFICE ARENA 4-12 lVana BarošoVá 2A



Jméno: l\,4gr'Jaromír Dobiáš

Komise: tě esné Výchovy

škotní kolo
DrLh soortu NázeV soUtěže Poředí Místo konání CH/D
Futsal Turna okrsek 3. NoVý Jlčín CH

okresni kolÓ
Druh sportu NázeV soutěže Pořadí l\/]ísto konání CH/D
F orbal okresní f nále 1 Odrv D
F orbal okrskové kolo 5. Kopř Vnice CH
Futsal okresní koIo 4. CH
Fotbal Velký okresní kolo 2 NoVV Jičin CH
Fotbal VelkÝ Pohár J'l\lasoousta 3. NoVÝ JLčín CH
Vo eibal okresn ko o 2. NoVÝ JLČ]n D
Vo eibal okresn ko o I NoVý Jičín CH
Basketba okresn ko o 2. Příbor D-ml
Basketba okrésn ko o 2 NoVý Jičín D
Basketba okresn ko o 1 NoVÝ Jičin CH-rn.
Basketba okresn ko o 1 NoVV JiČ n CH

ské kolo
Druh sportu Název soutěže Pořadí l\4isto konani CH/D
F orbál kraiské finálé 6 Paskov D

Futsal krajské finále fut' gy 2.
Ostrava

D
Háze|á kraiské finá e 2. FŇdek-N]]ístek D
Voleibal kraiské finále 4. Fddek-Nr]ístek CH
Basketbal kraiske finá e 2. Ostrava CH-ml.
Basket 3x3 kraiské kÓlo 2 Krnov CH



Jméno: PhDr'Josef Hrachový

Komise: spo ečenských Věd

škotni koto
Předmét Název soutěŽe Pořadí J méno Třída
PRA a VSP vetetne soTavv a orava 1. Kristýna KohoutoVá vs4

2 Merié BájoVá VS4
3 a Dorninika vs2

PRA á VsP Verelne soraVV a oráVa 1. Marie Ba]oVá vs4
2. Kristýna KohoutoVa vs4
3. Linda Peoáková vs3

Dě]eois Osobnosti 20. stoleti 1 Voitěch Tomečka 1Í2
2 Nikol HUbová zL4
3 Marlán Settek zA2



Jméno: fuIgr Petra Jan čková

Komisé: zdravotn cká

Školní koto
Prednrět NázeV soUtěže Pořadí Jméno Třida
ošé1řoVatelská oéče ZdraVotn cká kaŽU]st ka HlaVáčkoVá zA3

ŽaloudíkoVá zA3

celostátní kolo

Předr.ět Název soutěže Pořadí Jméno Třída

ošetřovatelská péče Festival kazuistik Zlín bez Umístění
l\,4alkéia
HlaVáčkoVá

bez L.]místění
N,4arkéta

zA3



Jméno: lvgr l\/]artina Lacková

Komise: Prvnípomoc

Školní koto
Předmět NázeV soLtěže Poředí Jméno Třída
První pornoc poskvtování PP 1 Šmaisir|a Dan 742

1 Anna DiVínoVá zL2

celostátní koIo
Předmět NázeV soutěŽe Pořadí Jméno Třída
Pn/ni pornoc mezinárodní Účastí 11 Ba car l\,4arek.

Hana zL3
1 oceněn iáko



l\7$
menDelova
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Veřejnosprávn í ěinnost
68-43-M/01

4letý studiiní obor

obor poskytuje všeobecné i odborné vzdělávání. odborné
předměty oboÍu jsou pÍávo' veieiná spřáva, ekonomika, účet-
nictví, aPlikovaná psychologie, společenská kultura atd.

Absolventi se uplatní jako referenti samosprálT na obecních,
městských a magistráťních úřadech, 

'ako 

ŤefeÍenti státní splály
na územních, úsEedních nebo iiných orgánech státní spÍály
(např. v orgánech' ktelé Íykonávají sociální spřávu a sPlávu na
úseku katastťu nemovitosti)' Uplatní se rovněž iako adminis_
trativní pIacovníci v oblasti justi.e' v kanceláiích advokátů a
notáir' v lealitních kancelářích apod. Získané přávní a ekono-
mické vzdělání iim umožní uplatnit se i v občánském sektoÍu.

Absolventi mohoú pokTačovat ve sfudiu na lYsokých školách
nebo na lTšších odboŤný.h školách' Především plávni.kých/
sociálních a ekonomických.

obor nabízí ýuku dvou cizich iazykÍq z nichž žák povinně
studuie angli.ký iazyk a druhý jazyk si má možnost lTbrat ze
tÍi ftabizeirÝch jazyků - německý španělskí Íúský.



l\7í
menDelova sš

Uvnitř tohoto
vydání:

R.z/roror ! rlir.n 4

ún]ýniínlbli,l a

N.!.l]//,'ť'í']fi.il i2

Zprávsr Z veřejné
spravy
Úvodník

1 )ažpni ttcnáii.v
sťtl\íi ate se ii: s

třetín alldánín školního
časopistt oboÍu aeřej-
nospťáprlí čirltlost'

zcljit d?ý tožhoz1oť
ltai11| posk!]tl fláš absol-
l)ctlt Petť B1]úšek. Petť je
dťlkdzel , že fiáš l1bsol?e1lt
fuůže Žískí1t zatněstnání
ihned po .|I1sol?ooá1lí ško-
ly. Také dokládá, že obot
poskltltje fi oho pr.lcol)-
llích i shldiifií.h příIeži-
tosti chl apcťtttt itudllií cím
oboÍ oeřejnosp'áL1llí čí'1-
nost,

ledna z kapitol se
zlěnuje rekapitttlaci erkut-
zí a odbotn(1ch přednóšek,
kteÚch se tičastnili naši
stude ti a nitulém škol-
fiír roce. Tefitokfót jich
bylo optaadu mxoho, což
urnožiilo zorgnnizo?at
etkutzi či předntišku pro
kdžíIít toč/1ík,

No-nifikoí! čisln je
přehled1újši htldnocení
solttislých PÍaxí' U oÍg.1'
xizaci aeřejné spúu11 ntů-
žete nnjit ltzlěztličky, kte-
ré synbolicky určují kzla-
Iitu prate a těkolika hle-
discich.

ve spoluptáci s ot-
Santzltcl LlOUth ! tlsnt 1,.

p' s, se fiáfi podařilo zt't-
pojit !1o ptujekt Stu-
dextské ktajské aolby
2016, St deflti si t.tk
nohli zlyzkoušet aolbt1
stejně jako opÍlipněfií t]o-
liči'

opět upozoňuji,
že a zázlěnl čísla je u?e'
řej ě1|d křížooka s odbol-
ýfi té1fialefi d solltěž z

odbotného angIického
jazyka.

Mgr' Martitt ]ernLiř



Zprávy zveŤejné správy

Petr Buýšek

T_' Polaltnc cc''t!\ff áb.ol\erlťm nd.l 'lÚh' l.es'o
jsi rychle ziskál zan]čstnáni v. vcicjna splávé' o jaté

zaměstnáni se iedná?

rozhovoi s absolventem

]akln l.9j ta]lt. vinn n.hazeů P.ojde, obdlŽi 'č.i 7. Skl.dU
a j. poslá ná rstLrPnj kul7 d. sh'iŽc Pod R.lskc]n, rra ]<té

Iém !e bu.le ] nrěsl.e Uiit Pi.dPj9_!, stielbu, sel.eoblnLru,
alc laké to.ho.lo!áni .']ak na lojné'' P.iIjelll..ů sP""' rij"
i slušnénlu .hÓváni j. Na kon.i kU17! m!si t,]ždi Jbsol\,Ó
i.at zn'ěréčnou ústnÍ zkoušku picd konisi, ná ktérou nri 2
pokÚs! ZkÓu1L] se skláda 7 toho,.o sc llJstnč Pří!]u!njk
z. ťii měii.e ,, Pbvtrť' vc StráŽj nnuai].

\'1úžei PoPsat náPlň tvé !Íáce?

\áPlň !ró Prá.e jédnÓ.]Uiť st.čiv; v. sLřcžcnÍ bullow

do L]udolv soúd , Z.]á ! sebť nenraji nějakou zbraň nebo
n.b.zP&'ný |řcd'1ět' NáP]ri mé PIá.e ie .rl. |Jkč dor!.o

'p d I

využil jsi ná svém Postu odboÍné vědomosti z€ střeÍlni
ško]y7

Uraila ano 
^í 

už libÓrnoU PijPr.vU z ti]o.vi<u nn fvzř
ké iestv, tak neivicc znalo9ti z PráÝj á l \ éieiné sP.ávl',. .
i llcba pťá.i s Počitačenr, k. llcran]! sc talé občá5
v kanc.Liii d.'stanU, když 7lovn. ýfpisu]i ..sť.ik' : L)

všiml jsem si, žc Zaiináš (dálkově) studovat iysokoÚ

Ano Nělak nri lačala šk.La cbybat a zroýna, k.l]ž ]sem bl1
na vst!|nún kulzuvcSt.áŽi, Fenr se ÍJlhod]. že sjdá|kově
.lo!tě].in \yírk.u šlolu v].st[č na Pos].dni.hyili Fem
Po5í]a1 Piih]á{ku Dost mó i třinUti] tcn GfuPni lurz, Záčá
1. mě t.n bavit hodna p9v.hologi. J .elkÓfě t() učeni tam
ňa nějal .alotlo, Žc s. .h.i ]eště da]le alesPoň dalkov_á
v7dé]avat Jse r Iá.i, že h) vše vyšlo, ŽcF.n úspéšně splijl
jak irisemné Pii]íni..i zkot1škv, tak i ťÚtnj Piijínrací zkouí
kY á Že bu.lu hoct lzáii nastoupit \Jybra] jsenl si oboÍ
,\|dra8ogjka ! PrÓfi]a.i na PéBonilnj mana8elneir, kdc
budou Piednrěll' jako !api]kLa.] jiŽ zňňoý.ná Ps}.hok|
En,, P.to'n 'nlnn8ťnent, 

nle také se.PéL t. loce shl.din]

Děkuji zá lozhovor a Přejj úspěchy ve wsokoškolském

] j.i délu]i
''l'" l.' ,/b' o' "' Ó'

]aké Požadavkv mqsi u.hazei sPltiovat?

L.hi7É.' .r!si nc]din'. |roiit Po]roýol.Dr' lde vf<VétLi' P..č
.hcc danou P..n'i délJt apod l1rkUd }Yo]dc pohoU.fnj lrL
nostan. neiPrÝe te]mjn P!I( hořsh], kl.l. k.1vŽ z!]iidne, tak

}rť]jd. na izj.ké te+'' XdYž ] tv ú\|ěíě at]sohtj.' ta]< zbÝ
!á už jcn ko.c('lr,1 Li^., lt.nJ je ZLlIarotni P.olrliL1t.'



Návštěva Katastrálního pracoviště v Novém Jiěíně

1 / .".,. ,rtrnr.nPh,,,Pnr*
V ,"'"nn,n,,..'" " a"u.n" n,

olBány" navštivila tiida vs2 Kata
strálni Úiad Přo MolavskoslezskÝ
klai, Katastrá]nj Pra.o\'iště NÓ\ý

Jiřilr Ž.ikv přnÍa].j Pání řc.liteLkJ

Ing' Bohus]aYa NÍičkovi' v záséd..i
míStnost] jim PÓ.1aLa fýk]ad
k Órganiza.i KatasLru nemovjLo9tí

včctné ZásádniČh infu]rnra.i ke kata

strá]nimu zákÓnu. Niásledová]á Pro
Ni.tla Podateh]]' a hnL. .ký.h ka

tastlálnich maP a ar.hivu ZijinÚvti t\]a t.rké ukázk. digitalizáce katast.álnich nrap

MEr Mnrlin lemáí

Návštěva Územního pracovíště odboru Křajského ředitélství Policie čR

xkurz. na Uzcllrínr odboru

Krajského ředite]ývi Po]i.ie Člt
V Novém Jiči.ě 5e zúčasrni]a tiida vs]'
zaiiĎ]'ýou Piednáš|u a be5e.]rr vedl tis
kofi' m]uvtí poí' IvI!;í' Peh Ctes Pře.]

náiL]r brla včnovaná diogove probL.mJ_

tice, a]e mnoho informací byl.] s.lčLeno

tJLé k organi7acj p.a.ovištč a Požadav'
lůn k PiíPravč na povolá.i Poli.istf'



Zprávy zveřejné sprálry

Návštěva SIezské univerzity

]rbrání žá.i třn]v vs2 n vs] navítivj]] 5]e7-

slo! univL.r7ittL fakulfu Veieiní.h Po]itik'
Úst.lv veiejné S|ráq' a rcsionáltr( po]jtiky s. sjdL.n v
Ol " ! r '1 . /," jil ' , i, l 

'
!štév}'svl sfilÓ' a trcto isnr. s. n\oLrli scznáí\it

i...ni . ,., j ', , ..8. ',.i , ,

ti Studcntj o.e ilj PtedevŠínr moder.ě v\'L]avené PÍř
do.v s klimatizovJnýni účebnJ'hi Ďi Zájnná!ě PÓiátÓx
rtu.lovnu v podkrovi brLlovy.

NiYit(i!u ?PÍostřcdk.ÝJla a organ]zova]a Mgl

NlartJ Ko]ařikovi PhD' a pledstaýeni shLdijni.h

oborů Pnlved]a ve.louci úsiavu do. PhDr. Anna

d.nti sc rc7dčlilj do dYo! skúpi. aZ!ol]]i si. Zda sc

uči.lr 
' 
r !\ \l!t sť l \ Lt šl Unonrtl ] ' \ ".hnl 'ttl

ti Pal absoh'ovali lýUk! Fř.dmčtu \'.ř.inal spní'i

ZainÍavó bvkr Šclkin' s.bsoh'.n|\' taši šNoly, kteti

.r. '.r'\' . ,1.,r,1.

slud.ntk], ktelé s n;mi hofořilY, doFruČovn]\ studi

!Dr nl Ú\t.v! v.l.jné sPlá!}'a legn'rálni Polit]k1''

7c]mÓna o.eňoiáh tinnoU náf.znosl n. střcd.Ško]

\k.! .dt.m,u r\'!lu.



Návštěva podatelny Městského úřadu v Novém Jiěíně

látnci PrÓbíráného tématu ',SPisová i
skirtačn] s]úŽbn'' navštÍYili studend ťiid\.

Vst Podate]nu Městského úřadu v NoYém Jjtíně'
Náfštěvu 7Proslřcdkova]a a odbolnÝ vý]<hl poda]a

' . "b o \ ňl( ' MJr'l.l M!.o[lo _ lt Ňu l.j
uk.izkn činnos ti Po.lateLny zahn]vala Ukazku Přiiet]
pÓštovni.h zásilet iejich {rznateni, eviden.j a e]ek

honr.kÓu konverzi dÓklnnentů.

PoLó sc studentj oLlebÍn]i do zásedá.i mistnÓsti
.ádni.e, kde i]nr v.dou.í organjzačnňo oLlboru

Pan Mg! Zdenék Petíoš PÓ.]á] vÝl]ád
k orgáJúZáčníml a elekLToni.kánu ilrtolmainjmx
systónru llěstslého úiadu !'Novém ]ičírě'

Í lfanie]a sLsiková' vcdou.í
]álního oddě]e.í.db..Lr so.iál-

u Ile.í|isl l ro7de|ll |-] do.tům ttn]ý vs2 PÓdáLl zá

aasti Prvni řást věnov.] állní infÓrňj.É . říl.ní hěŠti j

,\' rp^r' 1.'n 'l ' l l ,t I l,ll.
dv, ť dÍuhn části P.(lal .lůleŽité nrforma.L.
L o 'e 'pÓli"o '

noÝé1u obia.Škého 7ák.niku

sN!

sLr]Žctr Dč\tt Picdnóšk. bvla Pojal.r nroliv.ině' }'ot._
žé nr.oho inlornracítalc srnčřoýalo k PoŽada\'kún na

7aměstnan.. v r..i.jlii Óhl.cti

odborné přednášky - živnostenský a sociáIní
odbor Městského úřadu v Novém Jiěíně

v BaÍtoň' lte.ý slÓii v če]e

Écniho ŽiVnostenského

TndU \ýna\shl ] tn6 stJnl- Našl lkolu navŠtili].r t.]kó pani

*e
Jx \ NU\ťn Tiťtrlé Z.ril clr vě.i měsla Nového JiČina'

kl.du zák.na o žjr'nosten' ilné j. Pak infolmova]a o s\s



z vereJne spravy

Návštěva státního archivu v Novém Jiěíně

a(hiv v Novan ]ičině' Žá.j
bvli piijitiv 7.s.dJ.i ntsr-
nosi], kd. jinl bv]p.dán
ob..nÍ ýÝklld Ó íunkcjch
sLib.jho archi\'u a jnlormá

c.os|rjso!óasldÍtlčni
sl!'bě' Rcditcl archjv! Pan
\Igr Pa!e] susLil,r dáll.

Žákůnr Uli7a] rostor! P..) ucbovini al.h \ a]i(. s!stónr dig]

tdliza.. tištén-Ých LlolÚfuentLi' Z.jínavi bvla také náýštčYa

stUdoýnv' \e ltelé b\'Lv Pr'iPlarenv l n.hladnutÍ n.Ft.ŤŠi
lis&\'. kteléFou v ar.hilu ujož€ny

\I[l' ýÍrnnl Iťlnriř

Uěast na soudním iednání okresního soudu v N.J.

l/:,,:::',:tli, J:: .::
stniLi sou.1rulro je.lnáni na

m sou.lč v Novón Jiti
lr.,, rh'dnfin.<..r.
i]i d. budow. soudu v čcle

Pancnr uijlclcnr HrachovÝn
vně vÉŠ.]á nám n\nečné se svl'u znPisovate]_

koU nej.1ii!. ť1'$'Ól]i]v, jJkýnr lPůsol.ťm bUdl iftln.1ni
ProlrÍhit J v iaké Véci Je.tni]l]
sé l, Podlod, k.ll' obŽalov.ní

PoŠlozcna ru nbnl] nroŽnost

loLptlr'ep rh' d Hr 7. I
'\h I, ! tuN rNr. 'r, I
této n.bjdk! lyuži]' avšik 7bo i
El nÚ nebyl.' do.láno 'lfu nru

vznikla |.ně'irj ikodJ \.i
s]ed|a s. d.sravi]a státn] Zí
sttrPklně . ob'a|o'a|Ý b.1

zá!čÍeanÝ náv.lr . obžalov,rnÝ sc jjŽ n.vrjádiil'

' '.^ lI
')\ ), .. -. , ,..,. t: t.,',

nanč s. Zk!šébni d.Lrou ] rckU. uloŽ]]a.Ú poÝin

noý.ahnt1! (kDdy. 11) skonč.n' j.dninÍ únr
5oudklně !!9Vét]iLa Lla]ši moŽnosti i odpoť]daLa

(rnhiJ?' (t'!uio''i L'.í. st'|dýsl.i, ys,]

právniho zistup.e (lbžalo\.\

nem! b!]a picdnťscna obŽ.]o-

bi, Ld. s.lnr oZ ál. Že je lnnrý.
I'oté !\'f o!fu al Pork.z.ni, it,ln]
vi po\ éď bvL. shodn.i
s !ÝpovéL]i olr'.](\tn.]1ro. I),il

státní zístt4lk\ né pielll(sl.]



Studentské krajské volby 2016
né 20 9' 20ró se vé lPolup.áti s olgani"a.i
Č]o!ěl v tGni lskuteaniLf lra ašj škole stu_

,.''l'\"l|'' lp\ol.] 20'6 Volpb- \Ó- 'l''ol
uh- \ .- \ 2ll.n": r" \" \"1", .,r,.

čová a Darina Davidovi ÚLolen konis. bylo

.1, . . r 'ogrl"rno.r r^iptr .. .ro\. . . a.. "J .
t., o-br, r'rL \ol"l ll '-,.., o "b, ,,-o, plF '^. p , . \, - i-

Voleb se zúiástnili studenti tijd Vs1

V53 Jakje patrné z vÝsledků, stldenii volili pic-
dÉvším t.adični P.Litické stra|Y i,rko ]L. 

^No 
2011,

ČssD,'1'oP 09 L]ťlLeŽitější neŽ

\Ýsledk' všal bvla přimá zk!
šen.Jst Žílů se svs ténrem volct)

a ňot]va.e k účasi] !cýolbó.h

Pomoc studentů při or3lanizaci kraiských
a senátních voleb

íŤUDEHŤ!KÉ KrAlíxÉ vol'B\/ !0{ó

ýznamným so.ij]nnn Pa.rne.enr škoLY ie MéstskÝ Úřa.]

y Novón Jičnt' Mčstský útad poskytl1j. ýtdentri'h
]''éc'' ]' -.'/' i_'l''''''db'll''']l

l\'ed kon.inim \'oIeL. naši studenti fŽdy rádj Pomohou s piipra
vDu hlisor'acicl lÍstků Ncjin.k to |y]o táki v ]ctošnirn fu.e, kdt
se tiíd. VS2 Podile]. na přÍp..vč klajskÝcha scnátnjch ýoL.b 201ó.



l o.l borno u Drali hodnotili nc imene dt á lru.l€nLi , kteří absolvoýali praxi v dané olgánizá.i. Je.lná se ]

]o subjektiýni hÓdriÓcení, které rnúže býtzáýislé ra Př'dě]éném mentorovia odborném pracovišti' i

Krajský úřad Moravskoslezského kÍaje

o.lborný Přinos .,|r,]r:Y-r]r-i;-jl

PřistuPkpraktikantovi -Ť-j-i-ťaial!
MoŽnosr ardivniho zaPojení íi-Ť-]^-_i]-:']a:n-

celkové hodnÓ.ťni: 55%

obecní úřad Pustějov

odboríýPlinÓ! --.l-*r!.'|r,]i:^í

PřisfuP L P.aktika.toYi íii--li#ťi
Možnost a]<tivniho zapojenj Ji.i; ,t.;! iJ,'
ce lkoýé ho dnoc eni: 60 oh

Městský úřad Kopřivnice

odbořnýPiino! -'':-J,:-}:'-,:].:J'-=,_7

Přisiup k Praktiknntovi'ri."''i_.:r:-*::_:

MÓžnÚst lr<rivniho zapojení )5tJ:.i]i.''.::
('elkÓvé hndnn..ni: Nn 0/i

ok]esní státní zastupitelství 
' 
Nový Jiěín

odboÍný ptínÓs íJ5].í.:.laíaJi
PiíltuP k pŤaktikantovi':ri-'i-:i'1ai-

\J.žno{ ] kiivli lro zipojeni ;i:_l;t:l:'!-
celkovéhodnoceni: ]00'!



Policie České Republiky, Městské ředitelství Brno

/5Ltn.tu.lentlt!.1 ]Ú. lU l'L] tr! \ťť|'
.-/ nÓ5PJlnlLinn'\td\ ZJ zlj " |'cm.bql_
vova].] od|ornoú dvottýden!ú práll na obvod_

ninr oddčl.ní Bnro scvcr korůÍétně ná 7'ooK
Ilti.ie liho,noravsk.ho krajc. Bvl,r jscm picd
slavena ce]énr! týmU vši.hni bv]i v.LÚri ňili n

v9třj.ni Na prei jseň se ričastnilá v}'sle.hů'
b]'Ii js.m příto'mn domolni proh]ílČe jáko

nezť1ča9tněná Ó$ba, jela 1sem na výF,d
k olrlášenémU vlouPáni, ietla jsem rů7.é +]isv,
naPř' o sebevlaždách, o lo!tÉžjch, o ubuŽL.ni

ceLá PrJxe Pro mě bvl.r v.lkýln pinro
sem' lši.hni trjnriniliste bylj Ó.hot.] s. drnoÚ

lPisy i !ýsLectr! kon,u to\'at, na jednon
7 vÝs].chů jscm mčLa moŽnost také k]ilst otáz

ky. NáVštiVjLljsem MsZ V Bmě' Tato Pmxe mi
ukazaLa, jak piobihri ýl.šetřoÝáni, jak zodpo
véL1n.U P.á.e toliciste 1'}'koná'.ji .r talv n]i
xjřtila, že k], co jseln si nrvsleta, Že s. .{čjc j.n
v télevizi \' krinini]ká.í Inůže lrýt ťeá]né Po

tóto zkÍš.nosti tvaŽuji o láriét_" poli.ntk!'

(ilÚÍn K'Dl/..óV5]

ooK .Jd!]..i.Ln].né lrrimijrJl jtf
5k l]\' - sl!2ba krn]nnáh Pol(iÉa Y!šťtlÓVáni
NÍ5Z uéstskéstátnizaslupÍÉlsfi'i
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Zákaz kouření na veřejných prostranstvích

rcstaurácicL na kon.cltcch n na daLŠích vcřcjníŤh
P.ost aEtvic]r. N.1ýká s€ to jen Podnikn, !Ť kt.ÍÝ.h
jsoU Podávám ii.1la, alc taka Podnilů. ve kleřý.lrjsou
podáván}'ien nápÓje. Ísm to z.jnróna bat! či hÓsPo

d\'. Není ja$é, 7di P!Ó\ozolnv ly|U vesni.ký.h
hospod úi zah!á.lkv nebudou nit uÍaib! n]evu' Za
nrýšl! se také vzni\ klúálen či kuřáclÝ.h loutků'
''. b\,5on 1,1, "..,'f ,.,dl.-h. L

]etišti.h, ba nao}rat ])!.]ou zakázány na Jni9t..h, jako

Nový zákon bude také obsahovat ptes d\'ě
''ň l ''__ior ,r''''d'l 'n\ 'p' V'
.' n Ó ll'J'''.'1
1.\t.i.\\l.l o-.i ' oo,\"r l, ".
i'd1 r ll l. , prl.,t o,,1, 1". /
PivÓ n také Podn]ký |u.lou odFvidai Z.r to, Že se
v ni.h z.lržlii nLÝLeti]é osobv, kt.!é jsou t'o.l vh'enl

Lr .nd Iznbd],}ý71tťí, vs3

Adopce dětí registrovanými partnery ie možná

l / ťÉlln! 2L]ló
Y ,,nhr,)1 Ii,

7r!ŠilÓ Llslanovc.j o..gistrÓvanén PartneFtvi, ktcró

\o '-''nÓ '' l-\l ]lol'^.'' ] '' ]''n'.'!'
:'/]''']'l ' Ó-| '' "/'d| l''n lo. 'F ''''iP'
resjstrovánÝrni Paltn.n, půjd. ted! jen o nrdjvi(1uá]
ni a.lop.i jedním o*'ojit.lem' Toto rozhollnutj vša].

.t r, ,, f-^ o
.e, ltelé s uza'idrjIn Í.gistlÓvaného }r.řrnl.rstýi vá
halv Prá\'é kvůli nemoŽnosti on]oiéní dÍča.. PoLl]c
Ustávního soldu brlzjkJz osvo]cni ditété íegist.ova

nÝmi Párh]erv v lozPoí] S P..iv.Dr na LdskÓu.tůstoi_
nosi a dč]ai z Lidi žjiicÍ.h Y legistrovanénr tattn.rst!j
',dÍuhořádé bltosti". P le obč skLtho záLonik!
p]i!' Že se maiželé' ánebo jed.D z !hnŽe]ů mohou
ýát osvojitcl] a ve výi mečnýdl Pi4]adech 5e osvo]ite
pr 

' . r/- '"1 ,,1, ' r \. ... ,|p ' ', lr'
ndclÝábnj .]ťlvod, PrÓi b\. tatovÝň oýoiitelén ne
úoh] býL i nékdo, k.1o žije y r€gistÍÓvánén PJ.L.er
st\'i. Nál.z fui sice na svlr Líáse Pau kazů' naPiillad
neodpovidá ná situacc, ve kter\th by r.gistrovánÝ
Partnel .htěl osvojit djté svého paltn.rá' V plip.dé
nrdi'iduá]ni adÓP.e toiiŽ zé zákon. dochází k zánjlu
Přilruz.ého Poměru nrezi .jitět€m ájelro bnn.6řkym
rodičeň čL.odiai' o ton' Že ide o lřaska!é téňa,jsme
se za Posledni dobu již !i.. ncŽ PielfédĚili' I]iesto s.

'' ' | '" 'i '''nJl'Ó]l' 'jl',it.i 1..,t , ,.r I.

Z,zlnd K.dařÚl \|53



Zprávy zveŤejné správy

.'* " MgÍ. Dana Váhalová
#_ , i \ lJ.+ 20lo Ó} J ,vn'.nJ .,n.lJnl)l'Iq * *| 

Iál llmentu ( c.L. tePLb'llr a o ll l lor.)
. (v)4 

'pozdeij trl.ndňt obhJiiLi'

l',.V1.-,:,;:;.1 i",: , ,, l.
Dele8a.e: Stilá deL.ga.. Pfu-]i'n.ntu do

M.ziPnťLlnenbri !.ie 5Li1.1 Ll.lcgac. Pi|]nmcntu do Pfu'lamc.l-
niL1o shn'nážiénl RadY Evm|v,5iá]á dc]cgacc P.Ilamc|Lu do
Irall.nre.tniho 9hIonúŽdční Radf EYroPy

Ponáne.ký k]LtL] České srIan\' socjáhré dem.klit].ké

lbz\a.j li n.ivštLrlČ naši Šlot! Ptijal.l PosLJn_
k}'nč PnÍ]állenhr ceslé lePub]ikr Pani Dann
\'áhalová Po Promitnuti dÓkrunentáni.h Íi]

mů věnoÝtrný.h listorn:kým i solrčasným i.
fÓrna.nn o l1rsla.e.ké Snémolnlr a s.nótLl,
přÉdstáli]á P.á.i Pos]ance Zajimav.] ]nlornra
.. sé tÍkalv v]astni iinnoqlj v lo5l,]nc.kÝch
klllbe.h, komisi.h, vÝbolc.h n.|o funk.i
v Pall.rm.ntniň sbrotl.jŽd(ini li.d! !ÝťÓP\'
\'n.isLedLtji.i diskuzi se ÓNilala růz.oÍ á
térnata _..hIana 7viřat, mj8n.c, zott]lf !o]eb-
niho sv*Ó!tl, adop.e (lěti hÓdnxéxuá]nnni

ta.!' V z.i!óiu bege.ly zdnnzniL.] Pos]a kvnč
v!'Znam politické paitjcipa.c obianů a i.ji.h
mož ost of]ivnj t Pozi tivně stát, ve kFIém žiii
B.scd! ý au]e šlÓ]y se zťrčastnih' tii.1y Vs2
\:t1.

ý]Šr. ý]rtÚt ]Úúl;í
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PÓkuste se vlPlnit nás]cduj].i kříŽovku n sPl.jt Úko v z angljckóho odbornéhÓ jaz,'.ka. Zc rpÍávný.h
odpovědíbudou w]osová.i dva žá.i, kt.iizGk1ji volnoúv9tupenku do Kina Radost v Bilovci.

1' J]ověien na zák]adčplna ntri
2. DÓtáz č]ena ]lallanrentum člcna vlády ČR

3' Doktéfé Moci řadíÚstáVá Vládu ČR?

] označeni datábáze ťklájů Ónenrovitostc.h

5 vnitřni čásrob.e

-.Iool .'ir' ', /"'" n"\,rF ' I/ul

7' PÓvinně ,iizovaný !'ýbor zastupite]str'á ob.e

E MěsGký útád Ve 5ta t! tánlich mčstech

9' samosp.áva, kté!áspráv je oble a kraj.

10. l ikvidacc n.potřebnÝ.h dÓkunentů

11' Vý]<on rozLtodnutí

12' Údaje ý osobnich dokLadcch, ktclijcdnoznáčně identjÍjkuji osobu
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Read the text abont Bréxit áu.l match the qtrestions ťo the answers.

Dré{it: A]1r.U neel1lo k.o{'atDut lhe UK Leavhg th. EtI

Bv Bri. i\Mr.clcr & 
^lex 

IIuntlBC Ncws,29 septenber 2016

n) l^,]1dl ilre\ BtÍi i nr ?

l] l'!?lv is B/itni, ]ťlri'J ťlI. Eúlo|ca L!rio,t]
d ]^,hr| hns h\lP. ..isihn lh.tťf!tú,)Úúr?

.]) sÚ )h.n bi!1 Bťitrn1 d. hl1LL!| ]eúte I Í?

4 Hou lafilfuill iI ,,k.l:Út Blilllik la Lrlt thl Eu1
j) cullll tltrcbe r se.aí'! rcf:rc |du lt?

J] L1l/l ln. aU stll lÍ f,{lisl,7

A rcÍcrcndlm . voL. . lllri.h cvcrvon. (oÍ n.ar]Ý .ťeÍ) oné) offotin8a8e..n tak.ta.l l'.s hcld on

ThDFdav 23June 20]6, to d..]!tc whetheť the UK 9hÓu]d ]eáve ol lenai. nr the ELI.otean Unio. Lea!'e won
by52% Lo48'l,. Th. rcl.ťcn(1om tulnout ýE 718%.l'ith nroÍe thán;0 nrilLnnr peop. voti.']

]t is a word fÓÍ the UK]eiýing thé ELi - nrerging ihe ('oL1S Birainand c\it to get Brexit

lor thé UK tÓ ]éáve the EL] it ]ras to nrvoke .n agl.cmcni .al]c.l ]\rti.lc 50 of the Lubon Treat}' ('hi.h givéŠ

the h'o sjd.stR]vcars to ng..c th. t.rlÚ Óf th. sPlit.

Brjlain has Eol a ne{'Prj]n. ŇÍin]stcr 'fh.res. Ma]' she toLrk olel from David canrero., s'lm lesisned on
thc da'v ďtci ]osjng thc r.ferendum Like \'ll cameÍjn' N1ll May was agai.sl Br ta n Lealing thc lU but s]L.

says ílc t'i]lrcpcct Llr. {'j]L of the peop]e'

Ycs' Ther. l'i]] s til] b. 27 othďEU states' ánd Óthers s'antfug to jojn in rh.Iutu'c,.nd thc.onrn]on l.lrguJge

on.e {lti.]e 50 has been hisEeled, lhe UK l'iLi hale livo y.ars to negoti.ite its wjthdrá{ál' The terms oí
Brjá]n s exit lvi]L havc to be ágÍeeLi t\ 27 natnná] Pá.liaménLs, a proc.$ ('lr]dl.ould takc somc l'cars EU
la$, stiLl staDds in t]t L]K lntil it ccas.s Ltlng a mcmb.r Thc UK will .onthue to rb e by EU tleátiéŠ an.1

laus, b!t not take paft in arv dccision making

ll seems hi8hll Unlikely Boú the cons.[,.t v.s and th. LnbouÍ PnÍt-! have Iu]eL] out anot]rel .ele._-ndl]n,

atguing that it s'ou]d bc alr unde o.Iátic b.ea.h of tluslu'ith the British PeoP]e \!ho dearlv voted to t.avc'

AdoP1cd Ilonr http:// a'(''bb.'ům/leus/uk po]itjcs 32E10EE7

sÓU téŽ z an8]ického ja 7f ka piip.avila, zPracovala n odbornč posoudi IVIgr Lucie Vor. vco\ á ' odPověLli moho! b}1

plcdávány Pisérmě do 20.:l:l'20:16 do kabnrefu M8r. Ma.tina J_énnáře. SPravnou odpovčLljjc mvšL.nn.clá vj,Plněná

kíŽovka! spťtiýné Přitazené otázky k úgli.kÝm terbim'

ffi
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menDelova 55

N'Í!NDELovA sTňIDNÍ
šKoLA, NovÝ iIČiN,
tRlsIEVKovA oRGÁNIzAcE

Dilade ni13a/4. 74101NoVý] čín

5o!část lT a Veié]nospláV.i
Tyršova 9' 74101NoVý ]ičin

Íeleío.:556 414 760 556 414 761
E-nra :sko a@mendelova slrecln .cz

','a'\ a,D]a-,Ri]i Š[ai i 5!i_:l!|]i ];_|l]l;
,,'lU:L!.r,,ra PialaRl ,l :ara ,41\ ti;,i

PRIJIMAME
PRIHLASKY
KE STUDIU
Tit!l Dis' : Vstupenka na iřh práce

:]]]..:::.].]j-,

(.n.",ouu."r."..,.")

oěekávané události:
olympiáda z českého jazyka středa 23 ]1 2016, od 1]:00, .laLší i omacc lvlgr' st.lnková

Argumentační souťěŽ z práva a veřcjné správ-v střed.]0.l].20ló,o.{1200.dalšiinlornra.eN4Br lerm;i

Konverzační soutěŽ z anglického jazyka ' pon.]čli 19.12.2016. .]alši infonnace MgI' \'lo.a!c"\ a

v]astivědná soutěž osob[osti 20.stoleti ]eC1en 2017, dalši infolmace PhDr' Hrachový

Použité obÍ,iz]ry PiillL,J|lnn{cr|nii!.com'n.|sDePdc(c),C]ooglenrap.,ostah]i.b[/kvol\fP|.]elo!asliedniikol.r'_!.l\liinr
Ťe\ty: o Mendelova stie.hi šLÚ!a, No\i ]iťn]



dovoLte' ab},ch vám poděkovala za pomoc naší organizaci' které si sku1ečně nesmirně važíÍn a opravdu
jsem Vám Ve]mj vděčná' Že našim prostřednictvím pomáháte rodinán s vážně nemocnými dětmi' I,rávě
jsem navštíVile ]] rodin a natočila o nich ll repoÍáži' ktcró napodzim najdete na našem rvebuina
sociáIních sítích. a včřtc, Žeje to ve]mipotřebná zkušenoý' T},to rodiny nás optavdu potřebLÚí. neobejdou
se bez nás a tato naše pomocje tojcdinó' co pÍo ně n1ůžen1e udělat' Všechny q,to ťodin]" spojuje velká sila.
energie a odhodláni' s.jakým se o své nenocné dítč slalají. opravdu je to obdj\.uhodnó|

Pří1oha ó.4
VáŽenia m] nrale le.

Vánl patřívelikánský dik zapomoc' Mly bychon bez Vás pomáhat nemohLi' Tol ie plostě skutečnost'

Posílám Vánr svou lblkll s nou psi ]áskou. 1ě[kou leonbergera Fábinkou, se kterou budeme trávit dnv
volna vŽdycky Ll něiakého iezeÍa'

Mějte se moc a moc hezky. Ať má1e fajn pláZdniny'

Srdečně MariaKřepe]ková

Přeji vám k]idné a pohodové prlidnin}. kteÍé si skutečně zasloužite, odpočiňle si a nabeÍe sí]u do da]šiho
Školního íoku. Dobře vím' Že ty pmzdniny letí neuvěřitelnou rychlosti. Ýlastnějsem tu rychloý nikdy
nepochopila.

MgA. Maria Křepelková
ředjte ka
! !] r 4 l! l _.pe krj ý:l a(, / V.l.|-At'l l] 1 cZ
+424 643 216 461 L42pfl! _BS3llS

Život dětem. o'p's.
Lindnerova 6 ]80 00 Praha B L beň
re| j!E92g!-8:!LuÍ' ÍaX +42a 284 84a 519
!.rW!, rrvotrl{:rLc,r 1i./
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Slovo starosty ocenění pro osobnosti města

]ednou z ne]zásadně]šich V zí současného
Ved€ní by o posiarď sé o h stoř cké budoly
V naŠem krásném městě snaŽime se tento
s b p n t' Jen etos opravLr]enre něko k
nemov t'ých ku iuřních památekV mésiské
památkové lezervac I nr mo n ' Jednou
z nch je budova na DVadelníU c 1, kde

Tento něko ikakříd ý komplex dvoupairo'
\^ich novore|esančnich staveb by Vybudován na přeomu 70' a80 lét
19. sto etípod e náVrh! známého Videňskélro arch tekta otta Thiene
manna' NěKeré inteř érové plostoryzdobííÍa by EduardaVeitha' Špatný
techn cký stav domu nás nutí k obnové íasády a střechy' Ve íasádě se
ob]ev yprask ny. oplavu neboýměnu potřebuil k enrpÍřské prvky, hro_
nrosvod, konríny' část střech a svět iků okapo\^i sysiém budedop něn
o e éktické lyhříVání' sousošis atkou a Vsn]pnípodá z Tyršoly Ulce
projdou restaurátorskoLr obnovou' N4ěsio za stáVebnípráce zaplatí
5,8 m ionu kor! n ' Podař o se nám ziskat dotacj 350 iisíc koru n od kra]e'
V Tyršově Lr]ic se nach'í daŠídúm' ldeý etos dostane no\4' kabái'
Tyršova' pŮVodněDíVčÍobecnáaměštanskáško a' by a postavena pod]e
projektlr Henřcha Cause a N/oritze Hintrágerových V 80' eteclr
1 9' sto etÍ iakléŽ V novorenesančním siylu. SlaVbLr proved nrěstský
architekt Josef Langtha ei ldeÚ j opaiř ] iyp ckou kop!]ovitoLr VěŽičkou '
A plotoŽe ško a s]aVi 1 30 lel od svého Vzniku, je je]í rekonstrLrkce dárkem
píoŽákyi Lrč te é' opravovatsebudez€]ménasiřechaaÍasáda' ce ková
cena dosahute 8 3 m I onLr korun.
Před něko ka dny]snre zača s renovací]edné z ne]hodnotně]Šich
staveb ve městě' zvanésiará pošia' BenesančnidŮnr na Masarykově
nánrěsiÍ' Keni Jrecha V60' letech 16. sto etíposlavit purkÍn str ondřej
Řepa' ie V léÍněř púVodnÍnr stavu' Zásadní lekonslrukce ploběhla]en
V 70. letech 20 

' sto eti kdy byly V podkrovl zřizeny kan.e ářské prostory
Dnes zde sid iMěstské ku turní slředjsko' Stará pošia dosiane novou
íasád! ' obnovímé střéchL] a krory, ryměníme k empiřské pfuky' V nter éru
necháme sanovat omft ky, pod ahy, dVeře a nělderá okna' obnova při]de
na táněř tř mil ony korun, 700 tisic korLn pokryje dotace z lýin sterstva
kultury
Pos edníetapou rekonstrL]kce pro]de Hotel Praha' secesníper a města
Žkonce19' sto etí, kdyhote iérHe nrch Hoh necha na mÍstě pěliína ých
domkŮ poďavit kavárnu a restauřaci. Hote ]e díem mísinÍlro stavtéle
Josefa Bllma kteý ho zbudova Ve Videňském sty U se ŠtL]koVoU dekorací

V da šich etech byla pod e píojektLr známých Vídeňslnich stav telŮ Hlberta
a Franze Gessnero\^ich př siavěna nová část budovy Ve stylu rac ona_
jstckémoderny'slouŽícíjako hote' N'4ěstozískaod|]mdosvéhomajetku
k 1' lednu 20l3 a jeŠtětéhožrokuzača]aprvníetapa jehoobnovy' Dosld
zdé pÍoběhavýměna oken, sanace podlah, schod ště a křovŮ, oplava
svěiiíku Viíde ně, stiešnířínrsy a vstupů do hote u a restaurace' rekon_
str!kcesa]onků' HÓielPráhadÓstá inÓVoUíáŠádL]
Na]eho renovac ]iŽ radnic€ \ynaiožla neceýclr ]5 nr onů korun 2 toho
člvrt nu pokryy dotace z N4inistélstva kLlt!ry ČR a kraje' Lon proběhla
úVodní elapa rekonstnrkce sociálních Zařízení hotelových pokojŮ, nyni
pokrač!]e druhá etapa' Přesiavěny bLrdoU Žby]é koupe]ny hoteloý'ch poko]ů
a toalety u sa onkú Ve dílhém pod azi, Wnrěněna blde eekiro nsia ace
avzdLrchot€chnka'ce]kovácenaposedníetapyční4,6m ionLrkolLrn'Po
je]ínr dokončení etos V srpnu se, podle srnlouvry Uzavřené s provozovatel€rn
\4lrazně z\^išinájenrné a začno! s€ námvracet nvesiované Í nan ce '
VaŽe|lspo]uobÓané, protoŽe naše městská památková reŽervace s aVí
leios 50' Výmrívyh ášení, Íozhod]i]sme se Věnovat jako dárek da šíVýra
znousumu 3,5m lonu korLrn - na opíavry býovich ineb)''toýich prostor
na Masarykově nánrěstía Vpř ehlých ! icích' Jednáse odomy V Ullcích
Dobrovského ], 2 a 5, HaV]ÍčkoVě 8 a T 1, Křžíkově ] a 2' K Šatlavě 1,
Jungr.annově 1' Masarykovo náméstí2 a 26 a]iné' Jaraslav Dvořák

Eadek PÓlách (vpraýa) převzal aceněni ňiňÓ jiné 2a hapÓváni hiŠÍalie něsÍa'

NaŠe mésio ocen o osobnost ze školství, kU tury a socá nísíéry
s avnostní ceÍemoniá se usklrtečn! patnáctého čeNna V Bes kyd
ském d Vad e]akosymbolické poděkovánílidem, KeřÍnez štněa nad
rámec pracovníclr pov nností Věn!jl Čas drulrým a podÍleji se na

Méz oceněným bylo dvanáct pedágogŮ, histol ka čiyř osobnost
ze sociá niob asi ' ,,VyVÚe]ím mořádnou pedagogickou áktivitu na
Územíměsta, jsou přínosenr V rozvo] kultL]ry č posk},tuií nez štnou
a d ouhodobou pomoc sabým a nenrocným' Za to jjm patříVelký
dík.'' uvedlsialosla Járos av DVořák
oceněnípro osobnosti z oblástiškolství převzaly Martina BaloVá,
Renáta PaV cová' Miros]ava Bološová' Gabr ela Šusta oVá, Bohu
slava Ke nová, lV]ata ondÍ!šoVá, Dagmar Pern]cká, Kara csen_
9Ao '.' Á A 

'd 
aoL J'I o' a' V .o\ld 'J -'o '.1.o 'a, 5al ' á \.oá'old

a Veron ka M achandeř, Ž kultury Radek Po]ách a ze sociá lnÍ oblasti
Pav]a HoáňoVá, Jana Kóhleřová, PeťVček aZdeněk Fress'
Malie Machkavá tiskÓvá nh]vči

Jesenický pramen má ceftifikát
Plamenitá VodazJeseniku nad odřou, jejíŽ zaš ou s áVu obnovila
tamnÍrodáčka Ludmila Kocourková' získala prest Žni označení
Moravské Kravařsko regionální pÍodukt' Po loňském Vítězslví
V krajské solrtěžiŽivnostník roku a oceněníČeský \^7Íobek před
třemi lety je to da]Š' Význanrný Úspěch noVojičínské podn]katelky'
Zastaralý aVtédoběj!Ž Uzavřený ařeálp nírnyJesenické kyse ky
koupia V roce 2003' obnovením Výroby obohatila legioná]nÍ
nabldkll nápo]ů pro drobné odběratele Včetněiěch, ktérídáVaií
přednost zdravému Živoinimu stylu, i pro Í]rmy zaiiŠtujíci pitný
reŽim svým zaměstnancům' Více neŽ dvousetetá iradic€ Jese-
nické kyselky' ]ejíŽ zdrojsvého čas! nes čestný názéV Přamen
arcivéVod kyně Z ty, tak zdárně pokračuje'
Novoiičínskj zpnvadai' padle časopjsu Dana v regionech

Deset let se Slezskou diakonií
Přes sto návŠtěVníkÚ př]a]o osnrnáctélro ÓeÍVna pozvánina Den
D akon e který proné Lr přileŽ tost] dese1i etého působeníV našem
městě lspořádalas ezskádiakon e seznáÍniises Č nnostísédnri
středlsek kde se věnUji ldem s rŮŽným Ždravotnínr postiženim'
Kronrě společné bohos uŽby s dramaizacíbib ického příběhu' do
něhoŽse zapoji sanrotník ieni, rnoh izh édnoUi ipopu árninraňás_
kovéd Vad o střed ska Effathá' Emot Vnízáž tek nabídlaiakéVýstava
klentských obrazú a rLlčníclr Výrobkú Včetně osobního VypráVění
pracovníkŮ o tonr' čínr je práce V socjálních s UŽbách naplňL]je'
ZábaVný prográm obohatia pantonr Ína předniho čéského m ma
Vaška Dostá]a, VystoLrpení d Vad a N,4 Mo, zpěV' tan€c a kreaiivni

Gabrie|a Lhotská, vedauci středjska

Novojičínský zpřavodaj



Pří1oha č' 6

laro

cási Obor

Úspěšně
vykonalo

PrŮnr.
prospěch

!
=

.9

.9

E

DT Úz

.o
c

)c)
c)
o
o-
U)

Českv azvk a lteratura

lnformačn í tech noloo ie 30 25 22 25 21 26
V-^re j nos oráVn í čin nost 28 24 24 23 2A 268
zdravotnický asistent 31 24 16 30 26 J26
ZdráVoinické LVceUm 26 25 25 2,7

Obchodniakademie 24 18 22 2.5

Ekonom cké |vce!rn 23 22 21 22 22 1.68

AnolckÝ iazvk

lnformaóní techno Ódie 30 25 25 )5 24 '19

Veře nospráVni činnost 26 22 22 22 22

zdraVotnický as stent 30 23 20 22 23 2.8

Z.lraVotnioké lVoel]rn 23 23 23 23 22 21

obchodníakadem e 23 22 22 21 22 27
Ekonomickó Vceurn 2A 19 19 19 19 178

l\,4ate rn atika

lnforrnačníiéchnÓ Óo e 3 4

VeřéinosoráVní činnost 2 2 0 5

zdraVotnickÝ asistent 1 0

ZdraVotnické lVceum 3 2 4

obchodní akadem e 1 1 4

Ekonornické Vceum 1 1 3

Německý azvk Ekonomické lVceum 2 2 2 2 2 15

.o
o
o!-
o_

PráVo VeřeinosoráVni č nnost 28 24 22

Veřeiné správa VeřeinospÍávnič nnost 24 23 221

odborné předmětv lT lnformační technolooie 30 24 18 3.3

odborné ekonomické předn']ětV Informaěn í tech noIoq ie 30 24 24
Ekonomlka Obchodniakademie 24 261

Somato oqie Zdravotn ckÝ asistent 15 13 13 1.9

ošetřovate]stVí ZdravoinickÝ aslslent 16 13 13 24
B oloo e ZdráVoinické lVceLrm 26 26 21 16
chemié ZdráVotnické lVceUrn I I I 211

Psvcholooie zdraVotnické lVceUm 7 7 7 128
K ]n cká oíooedeut]ká ZdraVotnické lVcéLm 10 10 10 2B
Ekonom ka a ÚčetnictvÍ El'onomicke vceurn 23 22 22 1.77

Ekonomické VceUm 5 5 5 1.4

obchodní akadem e 2 2 2 2.5

zsv Ekonomické lVceUm 1

Ekonomické lVceLlm 6 6 6



nforrnační techno og]e '
prakt cká lvlz Obchodniakademie 14 '13 13

Ekonom cké lvceLrÍr I 1

Účetn]ctví - oráktická l\,,lz EkonÓmlcké lVceUm 6 5 5 1.4

Něrn_.ckÝ i2zVk

Ekonornlcké lVceLrm 1 1

obchodníak2demie 3 3 3 2

AnolckÝ iazvk

EkÓnornické lVceUm 3 3 3 133
Obchodniakademie 1 1 4

L]čeiniciví- l]siní zk obchodníakademie 2 2 2 15

Prakt cká zkouška z odborných
předrnětŮ

Veře nosoÍáVní č nnost 28 27 25 214
lnformační technoloqie 30 3o 21 34
ZdráVotn ckÝ ásistént 31 26 26 144
zdravotn cké lvceUm 26 26 26 1,64
Ekonorn]cké lyceum
EKO 14 14 14 136
Ekonomjcké lyceum
svs 9 I B 1.25
obchodníakademie 24 23 23 213



Podu im

cást Předrnět Obor

čet Úspěšně
vykonalo

Prům
prospěch

s
.9
.9

E

DT UZ

.o
c

>o
o
o
o-a

ČeskÝ iázVk

lnformaČni techno oq e 8 8 2 8 325
VeřeinospráVní činnost I 8 8 7 362
Zdravotnjcký esisient 11 11 5 1 38
ZdraVotnické lVceUm 2 2 1 35
obchodní akademie 6 3

Ekonom cké Vceum 1 3

Anollcký iazVk

lnforrnační technÓlooie 3 0 2

Veře]nospráVni Člnnost 3 3 2 3 2 4

Zdravotn ckÝ aS stent 5 5 3

Zdravotn cké VceLrm 1 I 4

Obchodniakadernie 5 4 2 1 1 3.75

lvlaternaUka

nformaÓnltechnoloqie 1 1 4
VeřeinosoráVní č nnosi 2 2 45
ZdraVotnický asistent 1 1 4

ZdraVotnické lVceurn 1 1 3

.o
o
ot-
o-

Veře nosDráVni činnost 5 5 5

Veřeiná sDráVa Veře nospráVnl činnost 4 4 3

odborné předrněty
informaóních techno oo í lníormačnÍ techno oqie l0 10 I 38
odborné ekonomjcké
oředrnětV lnformačni technoIoqle 5 4
Ekonom ka obchodní akademie 1 0

Somato oqie ZdravotnrchV asistent 6 2 1 45
B oloq e ZdlaVotnické lVceUm 5 4 3
Chem e zdraVotnické lVceUm 1 0

lnformační technologie'
oraktická lVlZ obchodníakadem e 1 0

Praktická zkouška z odbornÝch
oředměhr

Veře nospráVni činnost 2 2 1 4

lnformacnl techno oq e 7 7 1 37
Zdravotn ckÝ 3s steni 7 3 3 23
obchodníakademie 1 0



Příloha ě. 6

Výsledky škol v programu KVALlTA ve školním .oce 2016-17

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střednívzdělání
s maturitní zkouškou

českÝ jazvk

Metemátiká

Anglický jazyk

celkový průměrný vÝsledek

percentil percentil
čístá úspěšnost

EL 65 72,2
,/s 59 100 71,7
ZL 12 69
fA 23 15 656
7A 22 30 654
IT 11 22 63,2

celkový prúměrný v'ýsledek

percentil
čístá úspěšno5t

celkový průměrný výsledek
percentil

celkovÝ

percentil
oborový

čí5tá ú5pěšnost

EL 66 82 79,2
ýs 42 70 74,7
IT 4A 55 74.6
ZL 27 12 717
OA 17 15 696
ZA 5 15 642



Výsledky škol v programu KVAL|TA Ve školním roce 20!6-77 za jednotlivé třídy

Testováni žáků 3. ročníků oborů vzdělání posMujících střednívzdělání s maturitní zkouškou

ČeskÝ jazyk

Matemetike

Angli.kýjazyk

celkovÝ průměrný VÝ5ledek

percentil
celkovÝ

percentil
oborovÝ

Výsledek
1. ročníku

Nárůst
ab5olutně

Nářůst
relatiVně

celkoVý průměrný výsledek
percentil percentil Výsledek

1. Íočníku
Nárůst

absolutně
Nárůst

rélativně

celkový průměrný výsledek
percentil
celkový

percentil
oborovÝ

čístá
úspěšno5t

T3 82 97 82,7
]AEL 67 73 1

67 7A,9
zL3 44 53 747
].B OA 28 28 635
zA3 23 55 61 6

Výsledék
1' ročníku

Nářůst
absolutně

Nárůst
relatjvně

829 -02 aa/d

81 5 -84 -14%
79,9 -9 -114/d

803 -96
69 -5.5 -8%

70,9 ,93 -13Ó/.
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P]:] loná c- |í

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

aktického

D|oUhodobě spolupracující firmy (Uvedte názw filem, V přÍpadě jej ch Ve kého počtu
slač U'_".I ÍlrmJ 7 lr e.ls"á snol' nrá.e ner!únámněrš

Nemocn ce NoVý ]ičín

uDráce s orqanizacem zaméstnavatelŮ a dalšimi DaÉnerv Dři Dlněni ÚkolŮ ve vzdě|áván

spolupracuiící paÉner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Foťma spolupráce

ProfeŠní orgalrizace

Nemocn ce Ostrava'Poruba,
krevnícentrurn

Dárcovství k.Ve V rámc] projektu E3 projekt

|4ěstský' úřad Nov\i ]ičín Pracovlště pro odbornou praxi odboru Veřqná spráVa a
obchodnÍ akadem]e

snrluvníVztah

okresní spráVa sociá ního
zabezpečení

Pracov ště pro odbornou praxi oborLr Veřejná spráVa a
obchodníakadem e

SmluvníVnah

okresní soud No\.ý' ]]čin PraCoV ště pro odbornoL] prax] oboru Veřejná spráVa a
ob.hodní akadern e

smlLrVníVztah

Komerční banka No4i ličín,
a- s.

Pracov ště pro odbornou prax] oboru Veřejná spráVa a
obchodní akadern e

SnrlLrvnívzÍah

ceská spořitelna Noýý l čín, Pracoviště pro odbornoLr prax oboru Veřejná spráVa a
ob.hodní ákadem e

Smluvnílztah

soukromé firmy reg onu Pracoviště pro odbornou praxi oboru Veřejná spráVa,
obchodní akadeÍnie a inforÍn ačn í technologie

smlUVníVztah

(jiné formy spolupráce než
zaj i št b Vá n í p ra kti c k é h o
WUč1Ván,
ATs Globa No\4j ]ičín Projektová 5polLrpráce

GoogJe Edu Group
Novojičínsko

Projeťtová spolupráce

Další partneři (např' úřad

l']řad práce No\.}i ]jčín Akce v\ichovného poradenství, rekva]ifl kace Besedy, přednášky,
pOekty



Policie CR Převence sociálně patoloq ckých jevů, kurzy sebeobrany I Besedy, přednášky

PoznámkaI Pod]e poťeby doplňte řádl(y'

stiDendia žáků

Poč€t udělených
stiDendií

Firmy posMující stipendium

0



PříIoha č. 9

DaIší vzdělávání v rámci cetoživotního učení (v přehledu označte oblasti Vzdělávání které Vaše
škala oořádá)

,cno/{ď Řekvalifikace (získání nové kva|lfikace a z\"ýšení, rozšířeni nebo prohloubení dosavadní
kvalifikace)

ABP/Nex Piiprava ra lyLonán: zkoušky podle Národní soustaly kval rikací

*Eo/Ne* odborné vzdělávéní pro zaměstnavatele

tu/t'1"* /koJšly podle zákona ]7912006 sb' v platrém 7nén](zákon o ověřován'a uzrávání
ýisle.lků dalšího VzděláVánn

Atp/Ne* zájmové vzoe]éVáni pro \eiejnost (např. ja7ykové kUrly, ke-anika apod')

,ř)o/Bbř VzděláVánív oblasti IcT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)

!úo/Nex VzděláVáníseniorů

,oo/Ne* občanské vzděláVání

kplNe* Čeština pro cizince

Ano{!e* Další vzděIává n í pedagog ických pracoVníků

Ano/*le* )iné ýypište:..ško:.€"1í'-pr-vní pomocr
*NehodÍcíse škrtněte


