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l. Základní údaje o škole 

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

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

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

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

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

struktury vzdělávací nabídky a efektivní využití stávajících prostorových kapacit. 

 

     Škola má v současné době 2 odloučená pracoviště: 

 pracoviště Tyršova 9, Nový Jičín  

 pracoviště Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína  

 

Škole byl udělen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy čestný název –                  

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

škola od 1. 9. 2006.    

     

Statutárním zástupcem školy je ředitelka školy PhDr. Renata Važanská. 

 

Adresa pro dálkový přístup je mss@po-msk.cz 

Webové stránky školy: www.mendelova-stredni.cz 

 

Školská rada byla na další funkční období nově jmenována ke dni 16. října 2017, kdy po 

řádných volbách má 5 členů a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 Zákona  

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(Školský zákon). 

 

Předseda:  JUDr. Jaromír Kubis – advokát 

Členové:   Ing. David Gothard 

 Mgr. Lenka Michalová 

   Mgr. David Žlebek 

   Ing. Petr Brandejs 

   Ing. Radovan Kuča 

 

Současná studijní nabídka sloučených škol je zastoupena čtyřletými studijními programy,  

dvouletým nástavbovým studijním oborem a pětiletým večerním studijním oborem: 

 

 Obchodní akademie – denní čtyřleté studium 

 Ekonomické lyceum – denní čtyřleté studium 

 Informační technologie – denní čtyřleté studium 

 Veřejnosprávní činnost – denní čtyřleté studium 

 Zdravotnický asistent – denní čtyřleté studium 

 Zdravotnický asistent – večerní pětileté studium 

 Zdravotnický asistent – večerní dvouleté pomaturitní studium 

 Zdravotnické lyceum – denní čtyřleté studium 

 

Cílem v přípravě žáků školy je především vychovat odborníky, kteří budou samostatně  

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

mít cílevědomé, rozvážné a rozhodné jednání a společenské vystupování, budou umět jednat 
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s lidmi a dokáží se vyrovnat se stresem v podmínkách zvýšené náročnosti, budou umět 

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

systému střední zdravotnické školy je věnována velká pozornost etice a psychologii. 

     

 

Vybavenost školy 

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

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

všechny jsou vybaveny dataprojektory, 3 jazykové laboratoře, jedna vybavena chrombooky, 

jedna učebna pro výuku psychologie, jedna učebna pro výuku CJL s interaktivní tabulí, 

jedna odborná učebna s interaktivní tabulí, 1 učebna pro ICT s interaktivní tabulí, 1 učebna pro 

přírodovědné předměty s fyzikální a chemickou laboratoří, 1 učebna s biologickou laboratoří).  

Pro výuku odborných ošetřovatelských předmětů disponuje škola moderními laboratořemi 

včetně vybavení ICT, učebnou první pomoci neustále doplňovanou moderní technikou, modely 

a pomůckami.  

Aula školy slouží jako multifunkční vzdělávací centrum. Studijní zázemí zajišťuje studovna 

s akreditovanou knihovnou Ministerstva zdravotnictví a ICT vybavením. 

Součástí školy je tělocvična s nářaďovnou, lezeckou stěnou a posilovnou. Ve škole je kuchyň a 

školní jídelna, kde byla letos provedena kompletní elektrifikace a zavedena nová 

vzduchotechnika. 

 

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

učeben s kvalitním technickým vybavením a 14 dataprojektory (ve 5 učebnách pro ICT a PEK, 

8 v kmenových učebnách), internet, fitcentrum. IT úsek školy je vybaven 3 D tiskárnou, 18 

Lego roboty. V letošním roce jsme vybavili jednu učebnu pro výuku fiktivní firmy. 

 

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

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

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

s 15 ks tablety pro výuku odborných i přírodovědných předmětů. Nově byla připravena 

odborná učebna pro výuku fiktivní firmy. 

V rámci projektu ROP Moravskoslezsko jsme v minulosti vybudovali 2 nové multimediální 

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

notebooků. V loňském roce jsme modernizovali odbornou učebnu CJL s audiovizuální 

technikou a studovnu s IT vybavením. 

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

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

Další zázemí vytváří školní jídelna s výdejnou stravy.  

 

Prostředí na všech pracovištích školy, podmínky výuky i učební pomůcky drží krok 

s požadavky na moderní vyučování. 

Modernizace vybavení na všech součástech je průběžně prezentovaná na webových stránkách 

školy a veřejnost je informovaná články v Novojičínském zpravodaji. 
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2.  Přehled oborů vzdělání 
 

     SOŠ 

     Obor, charakteristika      Počet žáků Druh Schv. 

           stud. kap. 

68-43-M/01 – Veřejnosprávní činnost  podle ŠVP   114 denní 120 

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

s platností od 1. 9. 2009 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obec- 

ních, městských či jiných orgánech státní správy. Odborné  

vzdělání zahrnuje okruhy jako je veřejná správa, právo,  

ekonomika a sociální politika, jazykové znalosti a práce 

s počítačem. 

 

2. 18-20-M/01 Informační technologie podle ŠVP   106 denní  120 

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

 s platností od 1. 9. 2010 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

 Připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků 

 v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím 

 výpočetní techniky, potřebných znalostí a dovedností z oblasti  

 hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků 

 přenosu dat. Absolvent má předpoklady pro vysokoškolské  

 studium ekonomických i technických oborů. 

 

3.  63-41-M/02 Obchodní akademie podle ŠVP   109     denní 380 

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

s platností od 1. září 2009 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

Absolventi se uplatní zejména při výkonu skupiny povolání  

zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských  

a administrativních činností v podnicích všech právních forem  

a v ostatních organizacích. Studium je zaměřeno na odbornou  

a jazykovou složku vzdělání. 

 

4. 78-42-M/02 Ekonomické lyceum podle ŠVP    120      denní  120 

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

s platností od 1. září 2009 

-  jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

 Spojuje typ gymnaziálního a odborného studia. Absolventi  

 jsou připraveni na vysokoškolské studium ekonomických, právních  

 případně jiných směrů. Vzdělávání je založeno na širším všeobecně  

 vzdělávacím základě a obsahuje složku odborného vzdělání. Právě  

 důraz na všeobecné vzdělání usnadňuje výběr dalšího vysokoškol- 

 ského studia. Žáci mohou pracovat v mezinárodních evropských  

 projektech, zúčastňují se odborných zahraničních stáží v podnicích,  

 případně výměnných pobytů v zemích EU. 

 

5.78-42-M/04 Zdravotnické lyceum podle ŠVP         118    denní  120 
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 schválených MŠMT dne 30. srpna 2011 č. j. 13 743/2011-21  

s platností od 1. září 2012 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

 Spojuje typ gymnaziálního a odborného studia. Vzdělávací  

 program poskytuje přípravu žáků ke studiu zdravotnických a  

 medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických  

 školách. Kvalitnější příprava pro studium na VŠ a VOŠ vybaví  

 uchazeče nejen pro stránce vědomostní, ale také dovednostní. 

 

      6. 53-41-M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP      116     denní 240 

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

s platností od 1. září 2010 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

Absolventi jsou připraveni poskytovat ošetřovatelskou péči  

dětem i dospělým a podílet se na preventivní, diagnostické,  

léčebné a dispenzární péči. Uplatní se v různých zdravotnických  

zařízeních léčebného a ambulantního charakteru, např. v nemoc- 

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

Odborné předměty jsou předpokladem k získání vědomostí,  

dovedností a návyků potřebných k výkonu profese, všeobecné  

předměty poskytují širší všeobecné vzdělání nutné pro další  

vzdělávání a uplatnění na trhu práce. 

 

7. 53-41-M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP                                0 večerní  150 
večerní studium pro absolventy základní školní 

docházky 

 

 

Celkem za Mendelovu střední školu, Nový Jičín, p. o.          713 žáků   
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3.  Přehled pracovníků školy 
 

a. Pedagogičtí pracovníci (viz přiložená tabulka) 

b. Provozní pracovníci (viz přiložená tabulka) 

  

 -  Pedagogičtí pracovníci 

 

Jméno Prac. zař.  Vyučované předměty Kvalifikace Aprobace 

Délk
a 

ped. 
prax

e 

Važanská Renata PhDr. Ř PSP FF/UK Praha učitelství pro SZŠ 39 

Purmenský Lubomír Mgr. ZŘ MAT,INF,CHE PřF/UP Olomouc MAT,CHE 35 

Tylová Simona Mgr.  Int. učitel OSE,OSN PedF a LF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 19 

Bobek Jan  Mgr. ZŘ MAT, INF UP Olomouc MAT, INF 23 

Stanková Monika Mgr. ZŘ OBN, CJL, VSP, PRA UP Olomouc CJL, OBN 27 

Kubiszová Monika Ing. ZŘ SPJ VŠE Praha,SU Opava ANJ, SPJ, odb.předm. 29 

Abrahám Ladislav Ing. int. učitel  UCE, PRA, EKO, PEU VŠE Praha odb. předm. 19 

Arnošt Jiří  Ing. int. učitel  ESP, MAN, INF VŠB Ostrava odb. předm. 15 

Bajtková Ivana  Mgr. int. učitel  CJL, DEJ UJEP Brno CJL, DEJ 37 

Baďurová Jana Mgr. int. učitel  OBN, NEJ UP Olomouc NEJ, OBN, RUJ 22 

Blahetová  Hana Mgr. Int. učitel CJL, OBN MU Brno CJL, OBN 16 

Brandejs Petr Ing. Int. učitel ANJ VUŤ Brno odb.předm. ANJ 22 

Budinská Lenka Ing. Int. učitel UCE, EKO, PEK, PRA OU Ostrava odb. předm. 22 

Csengeová Karla Mgr. Int. učitel  SOM,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 34 

Dobiáš Jaromír Mgr. Int. učitel NEJ, TEV UP Olomouc NEJ, TEV 27 

Eslerová Sylva Mgr. Int. učitel SOM,OSE,OSN PedF Olomouc učitelství pro SZŠ 15 

Galiová Olga Ing. Int. učitel ANJ VŠB Ostrava ANJ, odb. předm. 21 

Glogar Čestmír Mgr.  Int. učitel TEV, BIO, ÏNF ZČU Plzeň TEV 15 

Herman Václav Ing. Int. učitel IKT VŠB Ostrava IKT 6 

Hermanová Miroslava Mgr. Int. učitel KLIN.PROP,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 24 

Hrachový Josef PhDr. Int. učitel HOZ, PRA, DEJ, ZSV UP Olomouc DEJ, OBN 37 

Jandl Roman Mgr. Int. učitel MAT, MAS PF Ostrava MAT, ZTE 31 

Jermář Martin Mgr. Int. učitel INF, VSP, ZSV, OBN OU Ostrava OBN, ZTE 16 

Jírová Lenka Mgr. Int. učitel CJL, ZSV, SVS, SPK UP Olomouc CJL, OBN 26 

Janičková Petra Mgr. Int. učitel SOM, OSE, OSN PedF, UP Olomouc učitelství pro SZŠ 13 

Klementová Renáta Mgr. Int. učitel AGJ, MAT PedF. Ostrava učitelství všerob.vzděl.př. 31 

Klevarová Kateřina Mgr. Int. učitel NEJ, DEJ Slezská univ. Opava DEJ-NJ 16 

Knápková Bronislava Mgr. int. učitel SOM, OSE,OSN VŠ Praha odb. předm. 12 

Kocůrková Alena Mgr. Int. učitel ANJ, TEV, PEK, RUJ PF Ostrava, SU Opava ANJ, RUJ, TEV 38 

Kracíková Gabriela Mgr. Int. učitel BIO, MAT,INF PřF/UP Olomouc Bi-M 19 

Kupčák Petr Mgr. Int. učitel MAT OU Ostrava MAT,ITE 8 

Kubínová Kateřina MUDr. Int. učitel KLIN. PROP LF/MU  všeobecné lékařství 15 

Lacková Martina Mgr. int. učitel SOM, OSE,OSN PedF, UP Olomouc učitelství pro SZŠ 12 

Lédr Zdeněk Mgr. Int. učitel TEV, CJL,DEJ PF Ostrava Čjl-D 32 

Lédrová Pavlína Mgr. Int. učitel CJL, OBN UP Olomouc CJL,OBN 14 

Macek Břetislav Mgr. Int. učitel MAT OU př.F Ostrava matematika v eko. 12 

Marková Ivana Mgr. Int. učitel ZEM, TEV UP Olomouc ZEM,TEV 10 

Mašek Luboš Ing. Int. učitel EKO, BNK, FAD VŠZ Brno odb. předm. 23 

Matúš Zdeněk Ing. Int. učitel INF VŠB Ostrava odb. předm. 23 

Michalová Lenka Ing. Int. učitel CHE VŠZe Brno CHE 27 

Mílková Pavla Bc. Int. učitel OSE,OSN Bakalář. stud. Ostrava Ose-Osn 27 

Moravcová Lucie  Mgr.  Int. učitel  ANJ SU Opava AGJ 10 

Navrátilová Denisa Mgr. Int. učitel ANJ, HV UK Praha AGJ 14 

Nohel Milan Mgr. Int. učitel INF, FYZ PF Ostrava FYZ, CHE,INF 30 

Nováčková Jiřina Ing. Int. učitel UCE, EKO, EKC VŠB Ostrava odb. předm. 37 
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Olbrechtová Svatava Mgr. Int. učitel ANJ, SPJ, CJL OU Ostrava, FF ANJ, CJL 16 

Pagáčová Jana Ing. Int. učitel PEK SU Opava odb. předm. 18 

Pěchová Milada Mgr. Int. učitel SOM, OSE,OSN PedF UP Olomouc učitelství pro SZŠ 17 

Rapčan Milan Mgr. Int. učitel SOM, OSE,OSN UP Olomouc učitelství SOM+zdrav.př. 23 

Rosová Pavla Ing. Int. učitel ICT, GRA OU Ostrava ICT 31 

Rušarová Andrea Mgr. Int. učitel ANJ,  NEJ OU Ostrava ANJ, NEJ 19 

Skřivánek Radan PhDr. Int. učitel ANJ,  FRJ UP Olomouc ANJ, FRJ 22 

Solanská  Lenka Mgr. Int. učitel OSE, OSN PedF UP Olomouc učitelství pro SZŠ 22 

Spálová Marcela Ing. Int. učitel UCE, ADP, VEF VŠB Ostrava odb. předm. 28 

Šádková Irena Mgr.  Int. učitel. TEV,ZEM FTVS Bratislava TEV,ZEM 21 

Škyvarová Hana Mgr. Int. učitel MAT, MAS, ITE, PEK UP Olomouc, VŠB Ova MAT, ITE, PEK  22 

Šuláková Alžběta Mgr. Int. učitel AGJ SU Opava AGJ 23 

Tomek Dalibor Mgr. Int. učitel HOZ, PEK, RUJ PF Ostrava HOZ, RUJ 29 

Týlová Jitka Mgr. Int. učitel NEJ, ZSV, SPK, PRA UJEP Brno TEV, OBN, NEJ 34 

Vraná Marie Mgr. Int. učitel MAT,FYZ OU Ostrava FYZ 36 

Vránová Iva Mgr. Int. učitel OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 29 

Vrbková Radmila Mgr. Int. učitel OSE,OSN,ZVZ PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 21 

Zapletal Petr Mgr. Int. učitel CJL,  FIL, SVS MU Brno CJL, FIL 15 

Zedník Aleš Mgr.  Int. učitel TEV OU Ostrava TEV, výchova ke zdraví 3 

Žlebek David Mgr. Int. učitel HOZ, ITE Ped.F OU ZEM, TEV 13 

 

 

Provozní zaměstnanci 

 

Jméno a příjmení Prac. zařazení Délka praxe Úvazek 
Fibichová Dagmar THP 38 100 % 

Holková Vlasta THP 12 100 % 

Konvičná Šárka THP 34 100 % 

Londinová Věra THP 33 100 % 

Šolcová Renáta THP 18 75 % 

Staroňová Martina THP 31 100 % 

Tvrzníková Eva THP 37 100 % 

    

Bezděková Dana D 36 100 % 

Čanecká Ivana D 30 100 % 

Dobiáš Petr D 24 100 % 

Dorazil Dušan D 42 100 % 

Geryková Jarmila  D 25 100 % 

Hašová Nela D nesleduje se 100 % 

Jančíková Pavla D 26 100 % 

Kovář Josef D 

42 – odchod do 

starobního důchodu 

k 31. 3. 2018 100 % 

Mikešová Veronika  D nesleduje se 100 % 

Navrátilová Eva  D 29 100 % 

Ondřejová Miroslava D nesleduje se 100 % 

Šimíčková Dana D nesleduje se 100 % 

Štěpánek Martin D 17 100 % 
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Personální údaje 
 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 – 30 let 1 0 1 1,19 

31 – 40 let 7 11 18 21,43 

41 – 50 let 9 20 29 34,52 

51 – 60 let 8 22 30 35,72 

61 – více let 3 3 6 7,14 

celkem 28 56 84 100,00 

 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

 

dosažené vzdělání muži ženy celkem  % 

základní 0 1 1 1,19 

střední (bez VL) 0 0 0 0,00 

střední odborné (s VL) 3 7 10 11,90 

úplné střední (s maturitou) 1 7 8 9,53 

vyšší odborné 0 1 1 1,19 

vysokoškolské 24 40 64 76,19 

celkem 28 56 84 100,00 
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Pracoviště: IT a veřejnosprávní 

 

odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % 

učitelé VVP 13 0 13 100 

učitelé OP 5 0 5 100 

výchovný poradce 0 1 1 100 

školní metodik prevence 1 0 1 100 

ICT koordinátor 0 1 1 0 

 

 

Aprobovanost výuky 

Pracoviště: IT a veřejnosprávní 

 

Předmět zkratka % 

3D modelování 3DM 100% 

Anglický jazyk ANJ 100% 

Aplikace na PC APC 100% 
Aplikovaná psychologie APS 100% 

Biologie ZPV 100% 

Cvičení k právu a VSP CPV 100% 

Český jazyk a literatura CJL 100% 

Databázové systémy DSY 100% 

Dějepis DEJ 100% 

Ekonomika EKO 100% 

Elektronické publikování ELP 100% 

Fyzika FYZ 100% 

Grafika na PC GRA 100% 

Chemie CHE 100% 

Informační a komunikační 
technologie ICT 100% 

Matematika MAT 100% 

Německý jazyk NEJ 100% 

Občanská nauka OBN 100% 

Operační systémy OSY 100% 

Písemná a elektronická komunikace PEK 100% 

Počítačové sítě POS 100% 

Právo PRA 100% 

Programování PRO 100% 

Robotika ROB 100% 

Ruský jazyk RUJ 100% 

Společenská kultura SKU 100% 

Společenskovědní seminář SVS 100% 

Španělský jazyk SPJ 100% 

Tělesná výchova TEV    87,5% 

Účetnictví UCE 100% 

Úvod do výpočetní techniky ÚVT 100% 
Veřejná správa VSP 100% 

Zeměpis ZEM 100% 
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Pracoviště: Zdravotnictví 

 

odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % 

učitelé VVP 11 0 11 100 

učitelé OP 12 0 12 100 

výchovný poradce 1 0 1 100 

školní metodik prevence 0 1 1 0 

ICT koordinátor 0 1 1 0 

 

 

 

Aprobovanost výuky 

Pracoviště: Zdravotnictví 

 

Předmět zkratka % 

Anglický jazyk ANJ 100% 

Biologie Bi 100% 

Český jazyk a literatura CJL 100% 

Dějepis DEJ 100% 

Ekonomika EK 100% 

Fyzika F 100% 

Chemie CH 100% 

Informační a komunikační technologie ICT 100% 

Klinická propedeutika KP 100% 

Latinský jazyk LJ 0% 

Matematika MAT 100% 

Německý jazyk NEJ 100% 

Občanská nauka OBN 100% 

Ošetřování nemocných OSN 100% 

Ošetřovatelství OSE 100% 

První pomoc PP 100% 

Psychologie PS 100% 

Psychologie a komunikace PSK 100% 

Ruský jazyk RUJ 100% 

Seminář k maturitní práci z odborných 
předmětů MS 100% 

Seminář k maturitní profilové zkoušce 
z odborných předmětů MSP 100% 

Somatologie a odborná latinská 
terminologie SOM 100% 

Tělesná výchova TEV 100% 

Veřejné zdraví a výchova ke zdraví VZ 100% 

Výchova ke zdraví Vkz 100% 

Základy ošetřovatelství ZOSE 100% 

Znakový jazyk ZJ 100% 
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Pracoviště: Ekonomika 

 

odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % 

učitelé VVP 11,1 0 11,1 100 

učitelé OP 6,4 0 6,4 100 

výchovný poradce 1 0 1,00 0 

školní metodik prevence 0 1 1,00 0 

ICT koordinátor 1 0 1,00 100 

 

 

 

 

Aprobovanost výuky 

Pracoviště: Ekonomika 

 

Předmět zkratka % 

Matematika MAT 100% 

Český jazyk a literatura CJL 100% 

Německý jazyk NEJ 100% 

Anglický jazyk AGJ 100% 

Ruský jazyk RUJ 100% 

Španělský jazyk SPJ 100% 

Občanská nauka OBN 100% 

Dějepis DEJ 100% 

Zeměpis ZEM 100% 

Tělesná výchova TEV 100% 

Chemie CH 100% 

Fyzika F 0% 

Biologie Bi 0% 

Informační a komunikační technologie IKT 80% 

Ekonomika EKO 100% 

Účetnictví UCE 100% 

Písemná a elektronická komunikace PEK 100% 

Volitelné předměty  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 13 - 

 

4.  Údaje o přijímacím řízení 
 

Přijímací zkoušky proběhly v rámci jednotných přijímacích zkoušek řízených CVVZ. Žáci 

konali zkoušky z českého jazyka a matematiky. Výsledky měly 60 % váhu a 40 % byl 

zohledněn prospěch ze základní školy. Kritéria přijímacího řízení byla řádně zveřejněna na 

webových stránkách školy 

 

Pro budoucí první ročníky byly zrealizovány přijímací zkoušky nanečisto – z matematiky a 

českého jazyka, které jsme realizovali již podruhé a pro velký zájem ze strany budoucích 

žáků máme v plánu v této činnosti pokračovat (březen 2018). 

  

 

Výsledky přijímacího řízení 
 

Datum konání přijímací zkoušky: 12. a 16. dubna 2018 

1. kolo 

Počet 
přihlášených 

Přijato 

Proti 
rozhodnu

tí se 
odvolalo 

Celkový 
počet zápis. 

lístků 

Celkový 
počet 

nepřijatých 

Informační technologie 35 30 3 21 5 

Veřejnosprávní činnost 68 30 18 30 38 

Zdravotnické lyceum 54 30 16 29 24 

Zdravotnický asistent 63 30 19 28 33 

Obchodní akademie 69 30 8 24 39 

Ekonomické lyceum 51 30 2 26 21 

 

 

2. kolo a další kola 
Počet 

přihlášených Přijato 

Proti 
rozhodnu

tí se 
odvolalo 

Celkový 
počet zápis. 

lístků 

Celkový 
počet 

nepřijatých 

Informační technologie 2 0 0 0 2 

Veřejnosprávní činnost 0 0 0 0 0 

Zdravotnické lyceum 0 0 0 0 0 

Zdravotnický asistent 0 0 0 0 0 

Obchodní akademie 10 6 0 4 4 

Ekonomické lyceum 9 4 0 2 5 
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (viz přiložené tabulky) 
 

 5.1 Tabulka a) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 

 5.2 Tabulka b) Výsledky maturitních zkoušek (podrobná analýza – viz příloha č. 1) 

 

Velmi vysokou úroveň mají již tradiční maturitní práce s obhajobou našich lyceistů. Letos jsme 

připravili změnu praktické zkoušky u oboru informační technologie a žáci rovněž obhajovali své 

práce. (viz příloha č. 3) 
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5.1 
 

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

 

 

Třída třídní učitel 
Počet 
žáků 

celkem 

z toho 
dívek 

z toho 
chlapců 

Výsledky na konci roku 

Průměrná 
známka 

Počet z neprospěl nebo 
neklasifikován 

Omluvená 
absence 

Neomluvená absence 

Prospěl 
s 

vyznam. 
Prospěl Neprospěl Neklas. 

Přestup/ 
 zanechání 

studia 

Opakuje 
ročník 

Vyloučení 
ze studia 

Celkem Průměr Celkem Průměr 

1820M/01 
Obchodní 
akademie 

108 80 28 15 91 2 0 2,20 2 0 0 6212 58,71 34 0,39 

6843M/01 
Ekonomické 
lyceum 

120 92 28 50 70 0 0 1,72 0 0 0 6627 55,03 8 0,07 

1820M/01 
Informační 
technologie 

105 7 98 11 93 1 0 2,38 2 0 0 4721 43,74 63 0,60 

6843M/01 
Veřejnosprávní 
činnost 

114 90 24 14 97 3 0 2,28 3 0 0 8222 74,50 78 0,79 

53-41-M/01 
Zdravotnický 
asistent 

116 103 13 7 105 3 1 2,32 4 0 0 12475 112,15 49 0,42 

78-42-M/04 
Zdravotnické 
lyceum 

117 96 21 25 87 1 4 1,94 1 0 0 10409 88,62 68 0,59 

53-41-M/01 
Zdrav.asistent 
večerní 

30 26 4 12 18 0 0 0,00 0 0 0 1708 50,24 0 0,00 
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Šk. r. 2017/18 – Informační technologie a veřejnosprávní činnost 

 

Třída 
třídní 
učitel 

Počet 
žáků 

celkem 

z 
toho 

dívek 

z toho 
chlapců 

Výsledky na konci roku   
Průměrná 

známka 

Přestup/ 
zanechání 

studia 

Opakují 
ročník 

Vyloučení 
ze studia 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován Celkem Průměr Celkem Průměr 

IT1 Milan Nohel 31 2 29 2 28 1 0 2,69 1 0 0 1639 51,22 5 0,16 

IT2 
Jana 

Baďurová 
22 2 20 3 19 0 0 2,49 1 0 0 1018 46,27 2 0,09 

IT3 
Jiří 

Arnošt 
26 2 24 1 25 0 0 2,33 0 0 0 1409 52,27 50 1,92 

IT4 
Marcela 
Spálová 

26 1 25 5 21 0 0 2,02 0 0 0 655 25,19 6 0,23 

VS1 
Jana 

Pagáčová 
32 24 8 3 28 1 0 2,05 1 0 0 2035 63,59 3 0,09 

VS2 
Břetislav 
Macek 

31 28 3 5 24 2 0 2,08 2 0 0 1641 52,94 7 0,23 

VS3 
Martin 
Jermář 

28 19 9 1 27 0 0 2,35 0 0 0 2081 74,32 17 0,61 

VS4 Petr Kupčák 23 19 4 5 18 0 0 2,62 0 0 0 2465 107,14 51 2,21 
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Školní rok 2017/18 – Obchodní akademie a ekonomické lyceum 

 

Třída 
třídní 
učitel 

Počet 
žáků 

celkem 

z 
toho 

dívek 

z toho 
chlapců 

Výsledky na konci roku   

Průměrná 
známka 

Přestup/ 
 

zanechání 
studia 

Opakují 
ročník 

Vyloučení 
ze studia 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl neklasifikován Celkem Průměr Celkem Průměr 

EL1 
Zdeněk 
Matúš 

29 23 6 15 14 0 0 1,57 0 0 0 1713 59,07 0 0 

EL2 
Lenka 

Budinská 
31 25 6 16 15 0 0 1,62 0 0 0 1243 40,1 0 0 

EL3 Jitka Týlová 31 22 9 6 25 0 O 1,92 0 0 0 2539 81,9 8 0,26 

EL4 
Čestmír 
Glogar 

29 22 7 13 16 0 0 1,75 0 0 0 1132 39,03 0 0 

OA1 
Hana 

Škyvarová 
29 24 5 5 23 1 0 2,03 1 0 0 1904 65,66 7 0,24 

OA2 
Roman 
Jandl 

28 24 5 1 27 0 0 2,29 0 0 0 1795 64,11 0 0 

OA3 
Dalibor 
Tomek 

20 5 15 3 16 1 0 2,36 1 0 0 1354 67,7 26 1,3 

OA4 David Žlebek 31 28 3 7 24 0 0 2,1 0 0 0 1159 37,38 1 0,03 
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Školní rok 2017/18 – Zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum 

 

Třída 
třídní 
učitel 

Počet 
žáků 

celkem 

z 
toho 

dívek 

z toho 
chlapců 

Výsledky na konci roku   
Průměrná 

známka 

Přestup/ 
 

zanechání 
studia 

Opakují 
ročník 

Vyloučení 
ze studia 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl neklasifikován Celkem Průměr Celkem Průměr 

ZA1 
Zdeněk 

Lédr 
33 31 2 2 29 2 0 2,23 2 0 0 2924 89,74 1 0,03 

ZA2 
Martina 
Lacková 

30 28 2 2 28 0 0 2,34 0 0 0 2902 95,15 3 0,1 

ZA3 
Iva 

Vránová 
23 17 6 1 20 1 1 2,45 2 0 0 4147 180,3 6 0,26 

ZA4 
Milada 

Pěchová 
30 27 3 2 28 0 0 2,24 0 0 0 2502 83,4 39 1,3 

ZL1 
Renáta 

Klementová 
30 21 9 6 22 0 2 1,88 0 0 0 1903 61,17 0 0 

ZL2 
Gabriela 

Kraciková 
29 23 6 5 23 1 0 2,06 0 0 0 3232 111,45 0 0 

ZL3 
Hana 

Blahetová 
29 25 4 11 16 0 2 1,71 1 0 0 1841 63,48 15 0,52 

ZL4 
Lenka 

Michalová 
29 27 2 3 26 0 0 2,09 0 0 0 3433 118,37 53 1,83 

PS1 
Petra 

Janíčková 
30 26 4 12 18 0 0 1,64 4 0 0 1708 50,24 0 0 
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5.2    Maturitní zkoušky ve školním roce 2017 – 2018  

 
Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky součást Zdravotnictví 

  

Výsledky u maturitní zkoušky 
Neuzavřel 
4. ročník 

Celkem 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

4.ZA 2 22 6 0 30 

4.ZL 4 22 3 0 29 

 

 

Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky součást Ekonomika 

  

Výsledky u maturitní zkoušky 
Neuzavřel 
4. ročník 

Celkem 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

EL4 8 20 1 0 29 

OA4 3 22 6 0 31 

 

 

Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky součást IT a veřejnosprávní 

  

Výsledky u maturitní zkoušky 
Neuzavřel 
4. ročník 

Celkem 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

IT4 8 18 0 0 26 

VS4 3 18 2 0 23 
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6.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

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

(dále MPP) na všech  součástech Mendelovy střední školy: 

 

Na součásti Zdravotnictví proběhly tyto akce: 

 

Ve školním roce 2017/2018 byly splněny všechny plány stanovené v MPP. Proběhlo: 

 

- aktualizace SOS kontaktů a nástěnky preventisty 

 

- získání souhlasu rodičů k testování žáků na OPL 

 

- zadání, analýza a zpětná vazba dotazníku na klima 

 

- podpora vyučujících 1.r. 

 

- plánované besedy 

 

- spolupráce s rodiči 

 

1. ročníky 
- adaptační kurzy (viz dřívější zpráva) 

 

- prožitkový program na téma - Šikana a kyberšikana 

 

- prožitkový program na téma - Drogy 

 

- beseda na téma – HIV/AIDS (ČSAP) 

 

- beseda právní povědomí s Městskou policií 

 

2. ročníky 
- prožitkový program na téma - Kouření 

 

- beseda na téma - Holokaust (ICEJ) 

 

- beseda na téma - nebezpečí sociálních sítí (Nebuď oběť) 

 

3. ročníky 
- prožitkový program na téma - Sexualita a problémy s ní spojené 

 

 

 Navíc proběhlo: 

 „Revolution train“ pokračovací program – protidrogový vlak, vybraní zájemci. 1.- 3. r. 

Třídní dvouhodinový program ke vztahovým problémům (ostrakismus) ve třídě ZA 1. 
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Úkoly pro příští školní rok 2018/2019: 

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

Sexualita a problémy s  ní spojené a besed pro 1. ročníky na téma HIV/AIDS, Právní 

povědomí, pro 2. ročníky na téma Holokaust, Nebezpečí sociálních sítí 

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

 

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

 

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

 

- aktualizace SOS kontaktů a nástěnky preventisty 

 

 

Na součásti IT a veřejnosprávní se uskutečnily akce: 

 

Ve školním roce 2017/2018 byly splněny i na této součásti školy úkoly minimálního preventivního 

programu:  

1. ročníky 

- adaptační kurzy (viz dřívější zpráva) 

- program na rozvoj spolupráce a důvěry (v rámci LVK, únor 2018) 

- beseda na téma Alkohol, drogy, kouření v rámci předmětu TEV (listopad 2017) 

- beseda o HIV, AIDS a sexuální hygieně (12. červen 2018) 

- zásady poskytování první pomoci (hodiny TEV) 

- dotazníkové šetření „Klima školy“ – červen 2018 

- sebeobrana v praxi (workshop) 

2. ročníky 

- beseda na téma „Pohlavní život a vztahy“ v hodinách TEV (listopad 2018) 

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

komunikaci (březen 2018 – VS2) 

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

(březen 2018) 

3. ročníky 

- skupinová práce „Agresivita, asertivita, pasivita“, nácvik asertivního chování (leden 2018, 

VS3) 

- beseda na téma „Jak se žije s psychiatrickou diagnózou“ – červen 2018 

- skupinové aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce sebedůvěry a důvěry (TK – září 2017) 
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4. ročníky 

- beseda na ÚP (březen 2018) 

1. – 4. ročníky 

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

v hodinách TEV) 

- zapojení do charitativních projektů dle vlastního rozhodnutí tříd 

- „Revolution train 2. WS“ – protidrogový vlak, vybraní zájemci napříč obory a ročníky 

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

intervence při sebepoškozování a řešení krizové situace v oblasti dalších psychických poruch. 

 

 

Úkoly pro příští školní rok 2018/2019: 

- podle možností vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

- účast v projektech nadace „Člověk v tísni“ 

- příprava a realizace adaptačních kurzů 1. ročníků 

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

turistickém kurzu 

- besedy a programy na aktuální témata 

 

Na součásti Ekonomika se uskutečnily akce: 

 

Úkoly minimálního preventivního programu byly ve školním roce 2017/18 splněny i na součásti 

Ekonomika: 

 

1. ročníky 

- adaptační kurzy (viz dřívější zpráva)  

- právní odpovědnost – přednáška s okresním metodikem prevence 

- sebeovládání a odkládání povinností – beseda s okresním metodikem prevence 

2. ročníky 

- skrytá nebezpečí internetu - Kyberšikana 

- komunikace a řešení konfliktů 

3. ročník 

- všichni studenti se zapojili do projektu Český den proti rakovině 

4. ročníky 
- mezilidské vztahy – beseda s psychologem (neproběhlo) 
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Úkoly pro příští školní rok 2018/2019: 

- připravit a realizovat adaptační kurzy  

- zajistit besedu pro 4. ročníky na téma mezilidské vztahy, která letos neproběhla 

- dodržovat školní preventivní strategii   

- pokračovat v besedách na aktuální témata  

- zadat a vyhodnotit dotazník pro žáky na klima ve třídách   

- zapojit se do projektu Český den proti rakovině  

 

 

6.1 Výchovné poradenství 

 
Práce na úseku VP vychází z dokumentů pro oblast poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních. 

 

V letošním školním roce byla výchovnou poradkyní na součásti Tyršova Mgr. Irena Šádková, která je 

zároveň i školním metodikem prevence, na zdravotnické součásti Miroslava Hermanová, která 

spolupracovala se školním metodikem prevence Mgr. Milanem  Rapčanem.  Na součásti Dukelská působila 

v práci výchovné  poradkyně  Mgr. Andrea Rušarová  ve spolupráci se školní metodičkou prevence Mgr. 

Lenkou Jírovou.   

Výchovné poradkyně spolu konzultují a spolupracují. Rovněž spolupracují se všemi učiteli, poskytují jim 

metodickou a informační pomoc, s třídními učiteli se pravidelně scházejí, a to v rámci metodického vedení 

třídních učitelů.  Větší problémy jsou konzultovány také s vedením školy.  

 

Úkoly výchovného poradenství, které byly stanoveny v plánu činnosti na školní rok 2017/2018,  byly 

postupně  splněny. 

Prioritou v činnosti VP  byla i v tomto školním  práce se žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Práce s těmito žáky se řídí vyhláškou 27/2016. Všichni učitelé byli v loňském školním 

roce 2016/2017 seznámeni s touto vyhláškou, rovněž se změnou podmínek vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci jsou v evidenci v  PPP Nový Jičín,  Zlín, a SPC Ostrava. 

Případné problémy jsou řešeny pravidelně v rámci pedagogických rad. Mezi výchovnými 

poradkyněmi a studenty probíhají pravidelné konzultace. Je sledován prospěch těchto žáků a 

případné problémy jsou řešeny s žákem, rodiči a vyučujícími daných předmětů.  

 

Poradenské činnosti 

 
Informace o žácích se speciálně vzdělávacími potřebami  

Součást Dukelská, (obchodní akademie a ekonomické lyceum) 

a. 1. stupeň podpory – 4 žáci - (sociální znevýhodnění,  zdravotní problémy) 

 

Žákům sociálně znevýhodněným byly poskytnuty učebnice ze školního fondu. Romská žákyně 

dostává příspěvek z grantu na Podporu romských žáků MŠMT. Žákům s výchovnými problémy 

byl vypracován individuální výchovný plán, který byl v pravidelných intervalech vyhodnocován a 

upravován. V závažnějších případech se spolupracovalo se střediskem výchovné péče v Novém 

Jičíně a školním metodikem prevence. 
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b.   2.  stupeň podpory – 7 žáků (vývojové poruchy učení a chování, středně těžká vada řeči) 

c.   3.  stupeň podpory – 1 žákyně (tělesné postižení) 

 

Součást Divadelní, (zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent) 

a.  1.  stupeň podpory – 2 žákyně  (sociální znevýhodnění, vypracování plánu pedagogické 

podpory - riziko školní neúspěšnosti) 

Žákyni se sociálním znevýhodněním byly poskytnuty učebnice ze školního fondu. Romská  

žákyně dostává  finanční  příspěvek z grantu na Podporu romských žáků MŠMT.  

 

b.  2. stupeň podpory – 12 žáků (vývojové poruchy učení a chování) u jedné žákyně je ještě  

uplatňována  pedagogická intervence z anglického jazyka. 

Na této součásti byly dány 4  návrhy na vyšetření v PPP.  

PPP poradna z Kroměříže si vyžádala vyhodnocení podpůrných opatření u žáků s 2. stupněm podpory.  

Součást Tyršova, (informační technologie a veřejnoprávní činnost) 

a. 1. stupeň podpory - 5 žáků (sociální znevýhodnění, neurologické a psychické problémy) 

b. 2. stupeň podpory - 11 žáků (vývojové poruchy učení, zdravotní  problémy)  

c. 3. stupeň podpory -  1 žák (vada řeči, koktavost)  

 

Výchovné poradkyně spolupracují s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně 

pedagogickým centrem v Ostravě při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

Na součásti Tyršova měly  individuální vzdělávací plán povolený ředitelkou školy v rámci Mendelovy 

střední školy   2 žákyně: Adéla Macháčková  1. VS - od 1. 11. 2017 - 31. 8. 2018 – zdravotní důvody, 

žákyně 2. VS  Kateřina Pustějovská – zdravotní důvody - od 1. 11. 2017 - 31. 8. 2018, dne 22. 6. 2018 

žákyně přestoupila v rámci Mendelovy střední školy do oboru obchodní akademie.   

 

Na součásti Divadelní měly individuální vzdělávací  plán povolený ředitelkou školy v rámci Mendelovy 

střední školy  2 žákyně: Tereza Kolaříková 1. ZL – od 1. 9. 2017 - 29. 6. 2018 - zdravotní důvody - dne  

30. 11. 2017 zanechala tato žákyně studium na Mendelově střední škole a to ze zdravotních důvodů, dále 

žákyně Nikola Krejsová 3. ZA – od 1. 10. 2017 - 30. 6. 2018 - péče o dítě – dne 1. 11. 2017 zanechala tato 

žákyně studium na Mendelově střední škole z osobních důvodů.  

 

Poradenství pro rodiče a žáky 

 
Na všech třech součástech vyhledávali pomoc převážně žáci ohrožení školním neúspěchem, 

s osobními a psychickými problémy, nebo problémy v rodině. V případě školního neúspěchu a 

jiných osobních záležitostí měli možnost využívat konzultační hodiny výchovných poradkyň, 

vyučujících daných předmětů, byla jim rovněž poskytnuta přímá pedagogická podpora v rámci 

předmětu nebo vypracování plánu pedagogické podpory. Rovněž rodiče zletilých i nezletilých žáků 

využívali konzultační hodiny výchovných poradkyň k řešení výchovně vzdělávacích záležitostí 

svých dětí.  Výchovné poradkyně pomohly nalézt zletilým i nezletilým žákům vhodné učební 

styly, na základě testu efektivity učení, testu správného učení a rozvrhu činností nastavily opatření 

ke zlepšení školních výsledků.  U nezletilých žáků byli vždy přítomni i rodiče. Rodiče byli rovněž  

zaangažováni ke spolupráci při domácí přípravě nezletilých žáků.  Výchovné poradkyně ve 

spolupráci s vyučujícími, žáky a rodiči získávaly zpětnou vazbu o nastavených opatřeních ke 

zlepšení školní úspěšnosti.   Žáci 1. ročníků absolvovali besedy týkající se techniky a hygieny 

učení, a to ze strany výchovných poradkyň.  Pedagogickým pracovníkům byly rovněž poskytovány 

individuální konzultace v oblasti výchovy a vzdělávání.   V případě psychických problémů 
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vážnějšího rázu byly poskytnuty rodičům nezletilých žáků kontakty na psychology, psychiatry, 

v případě zletilých žáků obdrželi tyto kontakty samotní žáci. V letošním školním roce se třídní 

učitelé zaměřili na zachycení prvních projevů záškoláctví,  v mnoha případech se podařilo zachytit 

první projevy záškoláctví, a proto mnohdy  nebylo potřeba přistupovat k  zásadnějším kázeňským 

opatřením.  

V případě potřeby vstupují výchovné poradkyně v rámci třídnických hodin do jednotlivých tříd a 

diskutují s žáky o pravidlech chování, jednání o mezilidských vztazích. 

 

Preventivní opatření 
 

Výchovné poradkyně na součásti Tyršova, Divadelní a součásti Dukelská  se již v měsíci červnu 

setkávají  s žáky budoucích prvních ročníků a jejich rodiči na informační schůzce, kde jim 

poskytují informace o práci školního  poradenského zařízení, sdělují jim náplň činnosti výchovné 

poradkyně, seznamují je s  pravidly chování a jednání, které vymezuje školní řád. Se školním 

řádem jsou pak  žáci a jejich rodiče prokazatelně seznámeni v září, na začátku školního roku. Na 

všech součástech se výchovné poradkyně setkávají na začátku školního roku s žáky prvních 

ročníků. Zjišťují jejich motivaci ke studiu a seznamují  je ve spolupráci s třídními učiteli se 

školním řádem.   

 

Žáci pobírající romskou podporu 

 

Ve školním roce 2017 - 2018 žádali  o: „Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních 

škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří tito žáci: 

 

 Ferencová Jarmila – ZA 4 (součást Zdravotnictví) 

 Kováčová Anežka – 4. A  (součást Ekonomika) 

 

Kázeňská opatření 
 

Dalším důležitým úkolem bylo řešení kázeňských problémů studentů. V průběhu školního roku se 

uskutečnilo několik schůzek VP se studenty, kteří měli problém s docházkou do školy, včasným 

omlouváním nepřítomnosti ve vyučování, neplněním školních povinností, porušováním školního řádu, 

nedovoleného používání mobilů ve výuce, vyrušováním ve vyučování. Jako vhodná opatření proti 

záškoláctví se jeví důsledné dodržování školního řádu, systematická kontrola omluvenek třídními učiteli, 

součinnost se zákonnými zástupci, analýza příčin problémů se školní docházkou, pohovory a jednání 

s výchovnými poradkyněmi. Všechny problémy byly řešeny v úzké spolupráci s třídními učiteli a dalšími 

vyučujícími, se zákonnými zástupci, školními metodiky prevence.    Při osobních pohovorech, jednáních se 

studenty nebo rodiči se řešily méně závažné kázeňské prohřešky, pomohla osobní domluva a nemusela být 

svolána výchovná komise.  

Hlavní výchovné problémy, které byly řešeny v letošním školním roce: 

 krátkodobá, neomluvená absence  

 opakované záškoláctví  

 opakované pozdní příchody do vyučování 

 pozdní omlouvání absence  

 používání mobilních telefonů ve výuce  

 nedoložená absence  

 vyrušování ve vyučování  
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Výchovná opatření: 

 

Součást 
Napomínání 

TU 

Důtk

a TU 

Důtka 

RŠ 

Snížený stupeň 

z chování 

Výchovné 

komise a 

jednání 

Podmíněné 

vyloučení 

Vyloučení 

ze studia 

Přerušení 

studia 

IT a VS 28 34 7 
4 (II. st.) 

1(III. st.) 
15 1 0 1 

SZŠ 22 21 3 1 (II. st.) 12 1 0 2 

OA 10 8 0 0       4 0 0 0 

Celke

m 
60 63 10 

   5 (II. st.), 

1 (III. st.) 
31 2 0 3 

 

 

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

dochází podle potřeby na individuální pohovory s výchovnými poradkyněmi. Výchovné poradkyně v tomto 

směru spolupracují i se zákonnými zástupci, třídními učiteli, ostatními učiteli, vedením školy, metodiky 

prevence, s OSPOD v Novém Jičíně, střediskem výchovné péče v Novém Jičíně, psychology, psychiatry 

v Novém Jičíně, Ostravě, okresním metodikem prevence v Novém Jičíně.    

Žáci se obraceli na výchovné poradkyně také s osobními, rodinnými problémy, poruchami příjmu potravy 

využívali k tomu konzultační hodiny nebo si dojednávali schůzku mimo tyto hodiny.  

 

Udělené pochvaly 

Součást Dukelská 

 

Třída Pochvala 

TU 

Pochvala ŘŠ 

1. ročník 44 0 

2. ročník 34 1 

3. ročník 26 3 

4. ročník 25 5 

Celkem 129 9 

 

Součást Tyršova  

 

Třída Pochvala 

TU 

Pochvala ŘŠ 

1. ročník 9 0 

2. ročník  13 0 

3. ročník 7 0 

4. ročník 11 5 

Celkem 40           5 
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Součást Divadelní (poznámka  PS1 = pomaturitní  studium)   

 

Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ 

1. ročník 12 0 

2. ročník 11 0 

3. ročník 45 0 

4. ročník 10 7 

PS1.ročník 0 0 

Celkem 88 7 

 

Celkem za všechny součásti: 257 pochval třídního učitele a  21 pochval ředitelky školy. 

 

Společné aktivity ve školním roce 2017/2018 
 

Hodiny výchovných poradkyň   zařazené v rámci výuky pro 1. až  4. ročníky. 

Schůzky se školním metodikem prevence – společné plánování akcí a řešení problémů, výměna zkušeností. 

Hodnocení dotazníků - klima ve třídě, prevence užívání alkoholu a drog. 

Setkání s žáky 1. ročníků, zjišťování jejich motivace ke studiu.   

Spolupráce s OSPOD v Novém Jičíně,  pedagogicko-psychologickou poradnou v Novém Jičíně, Kroměříži, 

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

v Novém Jičíně.  

Informace výchovných poradkyň  rodičům budoucích 1. ročníků –  červen 2018.  

Učební styly, učební strategie, prevence školní neúspěšnosti - 1. ročníky. 

Jednání o prospěchu s žáky 1. - 4. ročníků - zpětná evaluace.  

Pravidelné metodické schůzky výchovných poradců  s třídními učiteli, s ostatními učiteli a s vedením školy. 

 

Kariérové poradenství 

 
Informace k maturitním zkouškám: 

 

Na součásti Dukelská jsou žáci  na konci 2. ročníku (vybírají si volitelné předměty) a 3. ročníku 

seznamováni se strukturou maturitní zkoušky. Jsou jim doporučeny zdroje, kde mohou zjistit další 

informace.  Na začátku 4. ročníku si žáci na součásti Divadelní volí volitelné předměty k maturitní zkoušce. 

Volitelné předměty si většinou vybírají s ohledem na další profesní zaměření.  

 

Svět práce  
Na součásti Ekonomika žáci třetího ročníku absolvovali projekt Svět práce. Finalisté školního kola se 

zúčastnili fiktivního výběrového řízení na pozici asistent/ka starosty MÚ Nový Jičín a finančního poradce 

na přepážce v ČSOB.  

Na součásti Divadelní je pro žáky 3. ročníků a pomaturitního studia pořádán Den s profesionály, kdy 

zdravotníci z praxe z nemocnice v Novém Jičíně  informují žáky o svých profesích, seznamují je s novými 

ošetřovatelskými postupy, zdravotnickou technikou, vše probíhá formou workshopů. Žáci 1. ročníků 

navštěvuji rychlou zdravotnickou službu v Novém Jičíně a záchrannou leteckou službu v Olomouci.  

Rovněž na součásti Divadelní probíhá seminář s praktickou výukou sebeobrany zdravotníků v nemocničním 

prostředí a to ve spolupráci s Městskou policií v Novém Jičíně. Žáci 3. ročníků a žáci 1. ročníku 

pomaturitního studia  navštívili Univerzitu Palackého v Olomouci, a to anatomický ústav a prostory 

lékařské fakulty.     

Na součásti Divadelní probíhá prezentace oborů z  VOŠ zdravotnické z Ostravy, Univerzity v Ostravě, 

Karlovy Univerzity v Praze. 
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Součást Tyršova - setkání výchovného poradce a zástupců ředitele Mendelovy školy s vedením partnerské 

Slezské univerzity v Opavě na Dni otevřených dveří na Slezské Univerzitě v Opavě. Na součásti Tyršova 

proběhla beseda s žáky a kariérovou poradkyní z VOŠ z Ostravy.  

Na součástí Tyršova žáci 3. ročníků absolvují stáže a praxi v IT firmách, na úseku veřejné správy na 

úřadech města a obcí. 

Setkání s žáky 4. ročníků  

V září na všech třech součástech probíhá pravidelná schůzka s žáky 4. ročníků, kdy se mohou dozvědět o 

možnostech dalšího vzdělávání, výchovné poradkyně je seznámí s užitečnými odkazy na vysoké, vyšší 

odborné školy, podají informace pro ty, kteří chtějí nastoupit do zaměstnání. Tyto schůzky se konají 

pravidelně během roku, kdy výchovné poradkyně žákům 4. ročníků dále napomáhají v další profesní 

orientaci.  

Další aktivity pro 4. ročníky – všechny tři součásti:  

 návštěva veletrhu vysokých škol v Brně – Gaudeamus  

 informace společnosti SCIO o národních srovnávacích zkouškách  

 návštěva Úřadu práce v Novém Jičíně  

 

Informace pro žáky základních škol 

 
Všechny tři součásti:  

 veletrh Gemma Nový Jičín- 18. - 19. 10. 2017 

 Dny otevřených dveří 10. - 11. 11. 2017 a 17. 1. 2018 

 návštěvy vyučujících na základních školách – prezentace oborů všech tří součástí školy   

 posílání newslettrů výchovným poradcům na základní školy  

 součást Ekonomika – přijímací zkoušky nanečisto - 22. 3. 2018,  na součásti zdravotnictví –  

28. 3. 2018 

 součást Zdravotnictví – prezentace 1. pomoci a prevence kouření  pro žáky 8. ročníků,  prezentace  

zdravotnických oborů 

 součást IT a Veřejnosprávní – sobotní workshopové dopoledne – prezentace výpočetní techniky, 

oborů pro žáky základních škol  

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Na škole je obecně kladen důraz na DVPP všech učitelů, které bývá často dofinancováno nad 

rámec přímých nákladů na vzdělávání. 

 

Každý učitel si na začátku školního roku zpracovává plán profesního rozvoje s vizí jeho naplnění 

do dvou let, protože ne vždy se podaří vše zrealizovat v průběhu jednoho školního roku. 

Ředitelka školy zpracovává plán dalšího rozvoje pedagogických pracovníků na dvouleté období a 

jeho plnění je předmětem hodnocení učitelů při individuálních pohovorech s vedením školy v dvou 

letých cyklech. 

 

V rámci Šablon jsme zrealizovali komplexní několikadenní výjezdní školení v oblasti osobnostně 

sociálního rozvoje a RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení). Učitelé se rozdělili podle 

svého zájmu do tří skupin a vybrali si tak své vzdělávání odpovídající jejich potřebám (nové 

metody a techniky učení, práce s žáky s rizikovým chováním, zvládání stresu). 

 

Na vzdělávání bylo ve školním roce 2017/2018 vyčerpáno celkem 307.214,- Kč. Tato částka se 

skládá z prostředků na akreditované vzdělávání a ostatní vzdělávání pedagogických i 

nepedagogických pracovníků školy z přímých výdajů  MŠMT ve výši 15.695,- Kč (2017), 

z provozních výdajů zřizovatele bylo využito 9.960,- Kč (2017) + 61.022,- Kč  (2018) a  201.570,- 
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Kč (2018) z prostředků na vzdělávání v rámci projektových aktivit OP VVV při plnění aktivit 

projektu Šablony Mendelovy střední školy (DVPP). 

 

Na škole je dlouhodobě podporována oblast ICT a rovněž prohlubování vzdělávání učitelů i 

dalších pracovníků školy v této oblasti. Tuto problematiku zaštiťuje koordinátor ICT a řídí ji napříč 

všemi pracovišti školy, (viz př. č. 2). 

 

 

Na škole je také velká pozornost věnována oblasti ICT. Tuto oblast vede Ing. Zdeněk Matúš jako 

koordinátor ICT pro všechny součásti školy. Věnuje této problematice s týmem vyučujících ICT 

hodně úsilí a energie, což se odráží na úrovni ICT ve výuce a rozvoji informační gramotnosti 

učitelů i žáků školy, (viz příloha č. 1). 

 

Učitelé školy se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: 

      

Pracoviště Zdravotnictví 

Vzdělávání šk. rok 2017/18 
Datum akce: Název vzdělávání: Osv. 

PhDr. Renata Važanská 21.12.2017 Rozvoj osobnosti učitele SŠ  ano 

 25.2.2018 Seminář asociace ředitelů SZŠ a VOŠZ ano 

 12.3.2018 Neurověda ve vzdělávání V. ano 

 7.4,2018 Konference ředitelů SZŠ a VOŠZ ano 

 duben 2018 Jazykový kurz Rakousko Erasmus+ ano 

    

Mgr. Lubomír Purmenský 23.11.2017 Porada zástupců ředitelů SŠ MSK ne 

 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Školní projekty a projektové vyučování ano 

    

Mgr. Simona Tylová 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 1.3.,27.3.,18-19-4.18 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Školní projekty a projektové vyučování ano 

    

Mgr. Hana Blahetová 2.11.2017 Odboj a odpor proti komunistickému režimu ano 

 2.-4.2.2018 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti ano 

 26.6.2018 Školní projekty a projektové vyučování ano 

    

Mgr. Karla Csengeová 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Ing. Václav Herman 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Mgr. Miroslava Hermanová 11.1.2018 Tvorba IVP žáka SŠ v rámci přizn. podpůr. opatření ano 

 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 5.2.2018/ Den s profesionály ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Mgr. Petra Janíčková 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 25.5.2018 XXIII. Rožnovský gastroenterologický den ano 

    

Mgr. Renáta Klementová 30.8.2017 Konference Oxford University Press ano 

 2.-4.2.2018 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti ano 
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 23.3.-24.3.2018 CERMAT – hodnocení PP pro žáky PUP ne 

 26.6.2018 Školní projekty a projektové vyučování ano 

    

Mgr. Kateřina Klevarová 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Mgr. Gabriela Kraciková 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

Mgr. Martina Lacková 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 celoročně Nové trendy v PP ne 

    

Mgr. Zdeněk Lédr 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Mgr. Pavlína Lédrová 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Ing. Lenka Michalová 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 23.3.2018 Konzultační semináře pro ŠMK ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Bc. Pavla Mílková 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Mgr. Milada Pěchová 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Mgr. Milan Rapčan 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Mgr. Lenka Solanská 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 25.5.2018 XXIII. Rožnovský gastroenterologický den ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Mgr. Alžběta Šuláková 30.8.2017 Konference Oxford University Press ano 

 2.-4.2.2018 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti ano 

 26.6.2018 Školní projekty a projektové vyučování ano 

    

Mgr. Iva Vránová 6.12.2017 Vánoce a zdraví ano 

 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 celoročně Arteterapie ne 

    

Mgr. Radmila Vrbková 31.1.2018 Rozvoj jaz. dovedností pomocí dig. technologií ano 

 2.-4.2.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 
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Pracoviště IT a VS 

Vzdělávání šk. rok 2017/18 
Datum akce: Název vzdělávání: Osv. 

Mgr. Jan Bobek 30.11.2017 Střední vzdělávání z pohledu ČŠI ano 

 10.-11.12.2017 Data collecting and reporting ne 

 13.12.217 Bitcoin – digitální měna budoucnosti ne 

 18.12.2017 Jak na online marketing ne 

 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 6.6.2018 První kroky s iPadem v reálné praxi ne 

 6.6.2018 

Praktické využití programování, oživení a testování 

robotických stavebnic VEX Robotics ne 

 15.-29.62018 3D modelování a 3D tisk ne 

    

Mgr. Monika Stanková 24.11.2017 Současná česká literatura ano 

 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 5.2.2018 Komunikační dovednosti ano 

    

Ing. Jiří Arnošt 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 10.-11.12.2017 Data collecting and reporting ne 

    

Mgr. Jana Baďurová 24.10.2017 Práce s nesourodou skupinou v NEJ ano 

 10.11.2017 Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku ano 

 31.1.2018 Rozvoj jazyk. dovedností pomocí digit. technologií ano 

 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Ing. Petr Brandejs 11.1.2018 Theatre for social Exchange (workshop) ne 

 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 6.4.2018 Teaching English – Secondary Schools – IV. ano 

    

Ing. Olga Galiová 11.11.2017 76 nejčastěji zaměňovaných slov v angličtině ano 

 11.11.2017 Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku ano 

 12.11.2017 Jak úspěšně najít práci ano 

 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 Únor 2018 Zadavatel PUP ano 

    

PhDr. Josef Hrachový 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Mgr. Martin Jermář 31.10.2017 Přestupkové řízení – aktuality a praxe ano 

 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 28.5.-1.6.2018 Stáž na MÚ v Bílovci ano 

    

Mgr. Petr Kupčák 10.-11.12.2017 Data collecting and reporting ne 

 leden-duben 2018 Správa operačního systému Linux (CentOS 6 a7) ne 

 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Mgr. Břetislav Macek 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Mgr. Moravcová Lucie 14.11.2017 

Oxford Professional Develepment for Secondary 

Teachers ne 

 24.11.2017 Konference pro učitele cizích jazyků ano 

 7.12.2017 Grow with Pilgrims and Harmony ne 

 1.2.2018 Úředník a jeho písemný projev ano 
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 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 8.5.2018 Základy pro svět prezentací ano 

 10.5.2018 7 lekcí ….internetové bezpečnosti ano 

    

Mgr. Jana Pagáčová 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 

únor – květen  

2018 

Web - webináře finanční gramotnost + webináře 

obchodních bank ne 

 27.4.2018 Bezpečný internet (on-line studium + závěrečný text ano 

    

Ing. Pavla Rosová 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Mgr. Marcela Spálová 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

    

Mgr. Irena Šádková 11.11.2017 Seminář pro trenéry atletiky ano 

 15.11.2017 Kariérové poradenství ano 

 26.-28.1.2018 Kurz instruktora lezení na umělé stěně ano 

 1.2.2018 Zeměpis v nové perspektivě ano 

 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 

 24.3.2018 CORE trénink 1. ano 

 28.3.2018 Seminář pro ŠMP – granty v oblasti PP ne 

 14.6.2018 Seminář pro ŠM/ ne 

    

Mgr. Marie Vraná 15.-17.9.2017 Heuréka pro SŠ ano 

 20.9.2017 Elixír do škol ano 

 22.-24.9.2017 Dílny Heuréky ne 

 3.-5.10.2017 Heuréka pro SŠ ano 

 7.-8.10.2017 Ostravský astronomický víkend ne 

 12.10.2017 Elixír do škol ano 

 15.11.2017 Elixír do škol ano 

 13.12.2017 Elixír do škol ano 

 17.1.2018 Elixír do škol ano 

 2.2.2018 Seminář pro učitele matematiky ano 

 15.2.2018 Elixír do škol ano 

 14.3.2018 Elixír do škol ano 

 6.-8.4,2018 Heuréka pro SŠ ano 

 11.4.2018 Elixír do škol ano 

 13.4.2018 Přírodovědný seminář ano 

 9.5.2018 Elixír do škol ano 

 18.-20.5.2018 Konference učitelů fyziky ano 

 13.6.2018 Elixír do škol ano 

    

Mgr. Petr Zapletal 10.-11.12.2017 Data collecting and reporting ne 

 2.– 4. 2. 2018 Osobnostně sociální rozvoj ano 
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Pracoviště Ekonomika 

Vzdělávání šk. rok 2017/18 
Datum akce Název vzdělávání Osv. 

Ing . Monika Kubiszová 22.8.2017 

Projektová výuka na příkladu programu JA 

Studentská firma ano 

 2.-4.2.2018 

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč 

vyuč. předměty ano 

 8.6.2018 Změna financování regionálního školství ne 

 26.6.2018 Projektové vyučování ano 

    

Ing. Ladislav Abrahám 28.11.2017 Seminář pro VET mobility charter – zahr. stáže ne 

 26.6.2018 

Seminář pro příjemce grantu z výzvy 2018 – 

zahr. stáže ne 

 18.8.-26.8.2018 Vzdělávání v angl. jazyce (14 denní jaz. kurz) ano 

    

Ing. Lenka Budinská 4.12.2017 Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ ano 

 2.-4.2.2018 

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč 

vyuč. předměty ano 

 26.6.2018 Projektové vyučování ano 

    

Mgr. Čestmír Glogar 11.-12.12.2017 

3. konference Centra vzdělávání pro udržitelnou 

budoucnost ne 

 2.-4.2.2018 

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč 

vyuč. předměty ano 

 26.6.2018 Projektové vyučování ano 

 celoročně Rozšiřující studium informatiky pro SŠ ne 

    

Mgr. Roman Jandl 2.-4.2.2018 Osobnostní a sociální rozvoj ano 

 6.4.2018 Voda (kvalita, PH), Meteostanice ne 

 26.6.2018 Osobnostní a sociální rozvoj ano 

    

Mgr. Lenka Jírová 2.-4.2.2018 

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč 

vyuč. předměty ano 

 26.6.2018 Projektové vyučování ano 

    

Ing. Zdeněk Matúš 11.-12.12.2017 

3. konference Centra vzdělávání pro udržitelnou 

budoucnost ne 

 2.-4.2.2018 

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč 

vyuč. předměty ano 

 březen-květen 3D tisk ano 

 26.6.2018 Projektové vyučování ano 

 celoročně Výuka v anglickém jazyce (Dr. Skřivánek) ano 

    

Ing. Matějíková Lucie 4.12.2017 Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ ano 

 22.1.2018 Výchova k podnikavosti na SŠ – JA Czech ano 

 2.-4.2.2018 

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč 

vyuč. předměty ano 

 25.4.2018 Světlo, Mechanika ano 

 26.6.2018 Projektové vyučování ano 

    

Mgr. Svatava Olbrechtová 2.-4.2.2018 

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč 

vyuč. předměty ano 

 26.6.2018 Projektové vyučování ano 

 celoročně VŠ studium Španělština pro hospodářskou sféru ne 

    

Mgr. Andrea Rušarová 2.-4.2.2018 

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč 

vyuč. předměty ano 

 21.2.2018 

Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření 

prvního stupně v SŠ ano 



 - 34 - 

 26.6.2018 Projektové vyučování ano 

 9/2017 - 9/2018 Mentorský výcvik pro učitele ne 

    

PhDr. Radan Skřivánek 2.-4.2.2018 Osobnostní a sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Projektové vyučování ano 

 1.7.-14.7.2018 Metodický kurz pro učitele ve Velké Británii ano 

    

Mgr. Hana Škyvarová 13.-14.10.2017 Programování v jazyce Python ne 

 30.1.2018 Programování robotů ano 

 2.-4.2.2018 Osobnostní a sociální rozvoj ano 

 celoročně 

Vzdělávání v anglickém jazyce (výuka Mgr. 

Rušarová) ne 

    

Mgr. Dalibor Tomek 16.10.-27.10.2017 

Vzdělávání v anglickém jazyce (14denní jaz. 

kurz) ano 

 2.-4.2.2018 

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč 

vyuč. předměty ano 

 6.4.2018 Voda (kvalita, PH), Mereostanice ne 

 10.4.2018 

Seminář k nové učebnici ruského jazyka „Tvoj 

šans“ ne 

 celoročně Vzdělávání v angl.. jazyce (výuka Dr. Skřivánek) ne 

    

Mgr. Jitka Týlová 2.-4.2.2018 Osobnostní a sociální rozvoj ano 

 26.6.2018 Osobnostní a sociální rozvoj-Stres a jeho zvládání ano 

    

Mgr. David Žlebek 1.2.2018 Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede ano 

 2.-4.2.2018 

Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč 

vyuč. předměty ano 

 21.-22.6.2018 Badatelsky orientovaná výuka ano 

 26.6.2018 Projektové vyučování ano 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
8.1 Výsledky soutěží, olympiád a dalších aktivit žáků a předmětových 

komisí 
 

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

regionálních, krajských i státních kol. 

 

Učitelé školy v rámci jednotlivých předmětových komisí připravují školní, regionální i krajská 

kola soutěží (viz příloha č. 4). 

 

V rámci předmětové komise CJL proběhla olympiáda v CJL. 

 

Výsledky školních kol: 

Součást Umístění na 1. místě Umístění na 2. místě 

IT a Veřejnosprávní Daniel Lechovič (IT2) Jan Balo (IT4) 

Ekonomika Markéta Hanačíková (1. B) Hana Poštová (1. B) 

Zdravotnictví Anna Divínová (ZL3) Kristýna Glogarová (ZL3) 
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Výsledky v okresním kole: 

Škola Jméno Počet bodů Umístění 

Gymnázium Nový Jičín  39 1. 

Gymnázium M. Koperníka, 

Bílovec 

 35 2. 

Gymnázium a SPŠEI Fren. p. R.  34 3. 

Gymnázium Nový Jičín  33 4. 

Mendelova SŠ, Nový Jičín Anna Divínová (ZL3) 29 5. 

Mendelova SŠ, Nový Jičín Jan Balo (IT4) 27 6.-8. 

SŠ Odry  27 6.-8. 

SŠ Odry  27 6.-8. 

Masarykovo gymnázium Příbor  26 9. 

Mendelova SŠ, Nový Jičín Kristýna Glogarová (ZL3) 23 10. 

Gymnázium a SPŠEI Fren. p. R.  22 11.-12. 

Mendelova SŠ, Nový Jičín Daniel Lechovič (IT2) 20 13. 

 

Markéta Hanačíková, vítězka školního kola olympiády na součásti Ekonomika, se okresního kola 

z důvodu náhlého onemocnění neúčastnila.  

Studentky Leona Chrástecká (ZL1) a Zuzana Majerová (ZL3) se účastnily regionálního kola  

recitační soutěže v Opavě. 

 

Doplnění beletristického fondu ve školních knihovnách, zejména podle seznamu literárních děl 

k ÚZ SMZ; nákup učebnic a dalších odborných publikací.  

Organizace kulturně-vzdělávacího výletu do Prahy pro žáky 4. ročníků (září-říjen 2017): 

- návštěva divadelního představení Tři muži na špatné adrese (Divadlo Bez zábradlí) – IT4 

- návštěva divadelního představení Jistě, pane premiére! (Divadlo Bez zábradlí) – VS4 

- návštěva divadelního představení Mnoho povyku pro nic (Divadlo v Dlouhé) – součást Zdrav. 

 

Další aktivity: příprava kulturního programu na slavnostním předání maturitního vysvědčení  

 

Návštěva divadelních představení: 

- Legenda V+W – IT3 a VS3, 17. 10. 2017 

- Revizor – ZA3 + ZL3, VS3 a IT4, 15. a 16. 11. 2017 

- My děti ze stanice ZOO – ZA2 + ZL2 – 1. 3. 2018 

- Dobré mravy – VS2, 20. 3. 2018 

- Jak je důležité míti Filipa – VS3, IT3, 21. 3. 2018 

- Petr a Lucie – ZA4 + ZL4, VS4 a IT4, EL3 a OA3, 26. 3. 2018  

- Kytice – ZA1 + ZL1, VS1 a IT1, EL2 a OA2, 11. 5. 2018  

Návštěva filmových představení: 

- Nejtemnější hodina – součásti Zdravotnictví, Ekonomika a IT a VS – 12. 4. 2018 
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- S láskou Vincent – součásti Zdravotnictví, Ekonomika a IT a VS – 26. 6. 2018 

Zhodnocení práce komise: 

Hlavním úkolem práce komise PK CJL je připravit žáky školy na úspěšné zvládnutí státní 

maturitní zkoušky z CJL. Letošní výsledky u maturitní zkoušky nebyly zrovna uspokojivé (z 6 

maturujících tříd neuspělo 25 žáků u didaktického testu, 7 žáků u písemné práce a 7 žáků  

u ústní zkoušky). Z toho vyplývá potřeba se během výuky více soustředit na analýzu a interpretaci 

textů z různých funkčních oblastí tak, aby žáci lépe ovládli čtenářskou kompetenci a kompetenci 

porozumění textu. Úspěšnost žáků u didaktického testu, který beze sporu ověřuje právě zmíněné 

kompetence, totiž meziročně docela výrazně poklesla a je ve srovnání s dalšími dvěma částmi 

maturitní zkoušky viditelně horší. 

 

Konkrétní doporučení: 

- Zaměřit se více na výuku jazyka, analýzy a interpretace textů a rozvoj čtenářské gramotnosti. 

Jinými slovy je třeba převést důraz z výuky literatury na jazyková cvičení. 

- PK CJL proto navrhuje upravit školní vzdělávací plány CJL tak, aby byl v každém ročníku u 

každého studijního oboru předmět dotován 3 hodinami týdně, z čehož by ovšem 1 hodina byla 

dělená („půlená“), a to právě k vyšší efektivitě procvičování jazykových kompetencí.   

 

Na škole se daří organizovat návštěvy divadelních i filmových představení tak, aby to souviselo 

s učebním plánem i potřebou hlubšího rozvoje kulturního a historického kontextu osobností našich 

žáků.    

 

Předmětová komise cizích jazyků úspěšně splnila své cíle. 

Předmětová komise cizích jazyků pracuje na všech třech součástech Mendelovy střední školy: 

 

- Divadelní 4 – Zdravotnictví; garant: Mgr. Renáta Klementová, 

- Tyršova 9 – IT a veřejnosprávní; garant: Ing. et Bc. Olga Galiová, 

- Dukelská 350 – Ekonomika; garant: Mgr. Andrea Rušarová. 

1.  Hlavní cíle činnosti metodické komise: 

- příprava studentů na státní maturitní zkoušku a realizace maturitní zkoušky 

- aktualizace ŠVP na některých oborech 

- aktualizace podkladů k ústní části státní MZ a profilové zkoušce z cizího jazyka 

- organizace společného testování studentů – rozřazovací testy prvních ročníků, evaluační 

testy, srovnávací testy 

- příprava studentů a organizace konverzačních soutěží v cizích jazycích 

- práce na mezinárodních projektech 

- využití materiálů z projektu EU Peníze do škol - Šablony 

2.  Činnost komise 

Metodická komise cizích jazyků se setkává minimálně jednou ročně, dílčí metodické komise na 

jednotlivých pracovištích organizují svá setkání podle svých potřeb. 

 

3.  Soutěže v cizích jazycích – zpracováno v příloze - tabulka 

 

4.  Evaluační testy 

Na všech třech součástech jsou studenti 1. ročníku na počátku studia pomocí rozřazovacích testů 

rozděleni do jazykových skupin, během studia pak absolvují evaluační testy dle požadavků 
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jednotlivých dílčích komisí. K testování se využívají mezinárodní jazykové zkoušky KET, PET a 

maturitní testy CERMATu . 

 

5.  Maturitní zkoušky 

Studenti v rámci státní maturitní zkoušky maturovali z těchto vyučovaných jazyků – anglický, 

německý a ruský.  

 

6.  Práce na mezinárodních projektech 

Součást Ekonomika 

Šablony OPVK – výuka CLIL – PhDr. Radan Skřivánek, Mgr. Andrea Rušarová 

Šablony OPVK – doučování slabých žáků – Mgr. Svatava Olbrechtová (4. ročník – příprava k MZ) 

Erasmus + - Social Enterpreneurship – Ing. Monika Kubiszová, Mgr. Andrea Rušarová, Mgr. 

Svatava Olbrechtová 

Erasmus + - Mezinárodní soutěže ICT pro zvýšení kvality středoškolského vzdělávání – Mgr. 

Alena Kocůrková 

 

Součást Zdravotnictví  

Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – Velká Británie a Německo, Mgr. Kateřina Klevarová, Mgr. 

Denisa Navrátilová 

 

Součást Informatika a Veřejná správa 

Erasmus+, tříletý projekt, do něhož jsou zapojeny partnerské školy a firmy z Česka, Norska a 

Rakouska. 

 

7.  Výjezdy do zahraničí 

Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – Estonsko – Mgr. Dalibor Tomek 

Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – Norsko – Mgr. Alena Kocůrková 

Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – Velká Británie – Mgr. Andrea Rušarová 

Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – Španělsko – Ing. Monika Kubiszová 

Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – Německo – Mgr. Jitka Týlová 

Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – Irsko – Ing. Petr Brandejs 

Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – jazyková příprava – Mgr. Jitka Týlová (NEJ), Mgr. Dalibor 

Tomek (RUJ), Ing. Monika Kubiszová (SPJ), Mgr. Alena Kocůrková (ANJ) 

Erasmus+ - job shadowing stáž – Belgie (Antverpy) – Mgr. Andrea Rušarová 

Erasmus+ - jazykový kurz – Malta – Mgr. Dalibor Tomek, Mgr. Jan Bobek 

Erasmus+ - jazykový kurz – Španělsko – Ing. Monika Kubiszová 

Projekt krajského úřadu: Zvyšování jazykových kompetencí učitelů ZŠ a SŠ v MSK – jazykový 

kurz – Velká Británie – PhDr. Radan Skřivánek 

 

8.  Zájezdy, kulturní akce 
1. 12. 2017 – zájezd Krakov – součásti Divadelní + Tyršova 

27. 4. 2018 – zájezd Vídeň – součásti Divadelní a Tyršova 

 

9.  Rodilá mluvčí ve výuce AJ 

Čerstvá absolventka biotechnologie a gender studies na prestižní americké Rutgers University v 

New Jersey Vandana Apte celý školní rok působila na všech součástech MSŠ. Získání 

Fulbrightova stipendia byla pro ni velice prestižní záležitost, stejně jako pro MSŠ bylo úspěchem 

získání jednoho z 30 stipendistů ze 156 přihlášených škol. 
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Činnost předmětové komise přírodovědných předmětů 

 

1. Cíle komise 

 

 příprava studentů na maturitní zkoušku 

 příprava a realizace přírodovědných exkurzí 

 zapojování studentů do soutěží 

 zajištění pomůcek do výuky 

 přijímačky nanečisto 

 práce na projektech 

 vybavení sbírek a laboratoří 

 

2. Činnost komise 

 

Komise na jednotlivých součástech se pravidelně scházely. Hlavní náplní činnosti komise byla 

organizace výuky přírodovědných předmětů, výběr učebních pomůcek, organizace soutěží a 

příprava na státní maturitní zkoušku a také její školní – profilovou část.  

Jednotlivé komise přepracovali ŠVP pro matematiku, v 1. a 4. ročníku se zvýšila dotace hodin. 

Pracovní morálka členů komise je velmi dobrá, všechny zadané úkoly plní svědomitě, při 

společných setkáních panuje příjemná pracovní atmosféra. Také komunikace s vedením pracoviště 

je na vysoké úrovni a operativně s námi řeší všechny vzniklé problémy. 

 

3. Soutěže 

 

Soutěže, které proběhly na všech součástech: 

 

 Piškvorky – školní kolo, meziškolní kolo a regionální kolo 

 Sudoku – školní kolo a meziškolní kolo 

 Sudoku – krajské kolo – Havířov 

 Matematický klokan 

 Logická olympiáda  

 Matematická olympiády – pro naše 3 součásti  

 

4. Maturitní zkoušky 

 

MATEMATIKA: 
Státní maturitní 

zkouška 
Profilová maturitní zkouška Neprospělo 

Obchodní akademie 4 6 3 

Zdrav. škola 2 0 1 

VS a IT 2 0 1 

 

CHEMIE - maturitní práce na zdrav. škole obhajovali 4 studenti 

 

BIOLOGIE - maturitní práce na zdrav. škole obhajovali 2 studenti      

 

5. Práce v projektech  

 

Členové komise se podílejí na projektu: 
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 Projekt E3 – Sebepoznání – joga, relaxace a paměťové techniky, 21 studentů 1. až 2. 

ročníku, OA 

 Odborná exkurze – Olomouc, ZOO a Flora Olomouc, zdrav. součást 

 International Masterclasses na Slezské univerzitě v Opavě – částicová fyzika – 6 studentů 

z ITE 

 Exkurze do světa techniky v Ostravě – třídy IT2 a ZL2, chemická pitva vody a záhada 

jaderné elektrárny. 

 

Na všech součástech se uskutečnily „přijímačky“ nanečisto. 

 

Velmi úspěšně si vedla Předmětová  komise pro informační technologie. 
 

Plnění tematických plánů: 

Všechny tematické plány byly splněny.  

Výuka, úpravy a změny ve výuce: 

Výuka předmětu probíhala podle osnov schválených PK ITE pro  školní  rok 2017/2018 

v počítačových učebnách. 

Schůze předmětové komise probíhaly v souladu s plánem pravidelně. Celá komise se sešla 1x za 

školní rok (srpen 2017).  

Podle potřeby se scházely komise na jednotlivých součástech (např. v souvislosti s přípravou 

maturitní zkoušky, s přípravou  soutěže a s realizací projektů). 

Předseda komise spolupracoval při zajišťování organizačních záležitostí v rámci komise s Mgr. 

Janem Bobkem, Mgr. Milanem Nohelem a Ing. Václavem Hermanem a také Ing. Ladislavem 

Abrahámem (kurzy ICT, projekty). 

Výuka probíhala podle  aktualizovaných   školních  vzdělávacích  programů  pro všechny obory.  

pracoviště Ekonomika:  

- pro výuku k dispozici 3 počítačové  učebny (101, 103, 104) +  tabletová učebna ( 20 ks) + 4 ks 

Lego Roboty 

- všechny  kmenové třídy jsou vybaveny dataprojektorem  a tři  třídy interaktivní tabulí 

s dataprojektorem 

pracoviště IT a veřejná správa: 

- pro výuku k dispozici 4  počítačové učebny 

- příprava a realizace maturitní zkoušky studijního oboru Informatika v ekonomice 

pracoviště Zdravotnictví: 

- pro výuku k dispozici jedna počítačová učebna a tři interaktivní tabule 

- realizace projektu  moderního multifunkčního vzdělávacího centra 

 

Software:  

- zakoupení licence na další rok antiviru NOD 32 

- systém MOODLE 

- provoz  internetového systému skolaonline 

- OFFICE 2016 (13) Windows 8, 10 

- Zoner Photostudio 15 

- Zoner Callisto 5 

- Pinnacle  
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Soutěže: 

Školní kolo soutěže MS OFFICE 

Dne 24. 11. 2017 proběhlo na součásti IT a VS celoškolní kolo soutěže v oblasti ICT. Soutěže se 

zúčastnilo 10 žáků z oboru IT a 11 žáků ze součásti Ekonomika. Soutěž byla rozdělena do tří částí, 

soutěžící řešili příklady v softwaru MS OFFICE – Word, Excel a PowerPoint. Na vypracování 

každé části soutěže byl stanoven časový limit 30 minut. 

Kritériem celkového hodnocení bylo sečtení bodů v jednotlivých částech soutěže (za každou část 

maximálně 30 bodů). Na prvním místě se umístil Martin Jaroš, na druhém místě Patrik Suchopa a 

na třetím Vojtěch Sillik, všichni ze třídy IT4. Do regionální soutěže OFFICE 2017 postoupili 

Martin Jaroš, Patrik Suchopa (součást IT a veřejnosprávní činnost) a Veronika Baierová (součást 

Ekonomika). 

Regionální soutěže v MS OFFICE  

Ve čtvrtek  7. prosince 2017 uspořádala Mendelova střední škola, Nový Jičín, Divadelní 4, 

pracoviště Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína, ve spolupráci s Krajským zařízením pro DVPP a 

IC, Nový Jičín, příspěvková organizace již jedenáctý ročník regionální soutěže OFFICE  2017. 

Soutěž si kladla za cíl prověřit znalosti informačních technologií žáků z  20 středních škol celého 

kraje. V letošním roce byla doplněna zvláštní kategorie. Všichni studenti absolvovali textový 

editor, tabulkový procesor i prezentačním program, ale mohli si vybrat mezi českou a anglickou 

verzí. Studenti v kategorii OFFICE ENG měli zadání v anglickém jazyce, studenti v OFFICE CZK 

pracovali s českým zadáním. Každá kategorie byla hodnocena zvlášť. Na zpracování každé části 

měli soutěžící 30 minut. Zúčastnilo se 57 žáků (z toho 17 na anglickou a 40 na českou verzi) ze 

všech koutů Moravskoslezského kraje, například z Nového Jičína, Vítkova, Českého Těšína, 

Bruntálu, Ostravy, Orlové, Frýdku Místku, či Opavy. Žáci na prvních místech byli oceněni 

hodnotnými věcnými cenami od jednotlivých sponzorů. 

 

Anglická verze 

Pořadí Příjmení Jméno Škola 

1 Jaroš Martin Mendelova střední škola, Nový Jičín 

2 Suchopa Patrik Mendelova střední škola, Nový Jičín 

3 Baierová  Veronika Mendelova střední škola, Nový Jičín 

4 Čech Radomír Gymnázium Olgy Havlové Ostrava-Poruba 

5 Směták Lukáš EDUCA - Střední odborná škola Nový Jičín 

6 Krkoška Boleslav Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín 

7 Nedzbala Dominik Základní škola a gymnázium Vítkov 
 

Česká verze 

Pořadí Příjmení Jméno Škola 

1 Píska Ondřej Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál 

2 Funiok Miroslav Obchodní akademie Český Těšín 

3 Foltin Matěj Střední škola teleinformatiky Ostrava 

4 Zavadilová Jana Gymnázium Olgy Havlové Ostrava-Poruba 

5 Rusek Jakub Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál 

6 Vrtalová  Natálie Obchodní akademie VOŠ sociální Ostrava-Mariánské Hory 

7 Bánovčan Tomáš Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál 

. 
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Studentské trenérské centrum 

V úterý  21. listopadu 2017 proběhlo na Mendelově střední škole v Novém Jičíně krajské kolo 

výběru žáků do  STC (Studentské trenérské centrum).  

Na úvod akce  žáky přivítala paní Mgr. Blanka Kozáková  z KVIC Nový Jičín - která  byla  

hlavním organizátorem celé akce a zástupce součásti IT a VS pan Mgr. Jan Bobek. Po zahájení 

studenti vyplnili krátký dotazník, který vypověděl o základních znalostech, úspěších i  důvodech 

pro zapojení do činnosti centra.     Všech 26 zájemců  si mohlo popovídat s žáky  STC a díky tomu 

si mohli udělat konkrétní představu a zvážit své schopnosti a možnosti. Do národního kola v Praze 

postoupilo 8 žáků. Jedním z vybraných studentů se  stal i Erik Praunsperger - student MSŠ, oboru 

IT a VS.  Jako člen výběrové komise působil koordinátor a učitel  informatiky Ing. Zdeněk Matúš. 

Bobřík informatiky 

Soutěž Bobřík informatiky se konala online ve dnech 13. 11. 2017 a 14. 11. 2017 a probíhala ve 

dvou kategoriích. 

 kategorie Senior 

Celkem se v této kategorii zúčastnilo 5 474 soutěžících. Za naší školu se kategorie zúčastnilo 

53 soutěžících. 

Alespoň 150 bodů dosáhli a úspěšnými řešiteli se stali: 

 

Pořadí Body Jméno Třída 

191 182 Balo Jan  IT4 

329 169 Doniecová Erika IT3 

449 161 Rábel Daniel IT4 

465 160 Španihel Tomáš IT4 

 

 kategorie Junior 

Za školu se kategorie zúčastnilo 42 soutěžících. 

Celkem se v této kategorii zúčastnilo 10 952 soutěžících.  

Alespoň 150 bodů dosáhli a úspěšnými řešiteli se stali: 

 

Pořadí Body Jméno Třída 

472 184 Debnár Alexandr IT1 

691 178 Lechovič Daniel  IT2 

792 175 Žák Ondřej  IT2 
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1361 164 Strnad Michael IT1 

1664 160 Brandejs Martin IT2 

1938 156 Buš Filip IT1 

 

Odpoledne workshopů 

 

V sobotu 14. října 2017 proběhlo na Mendelově SŠ „IT dopoledne pro všechny od 9 do 99 let“, 

které škola organizovala společně s Google Edu Group Novojičínsko. 

V rámci celoevropského týdne programování, tzv. Codeweeku, proběhly 3 workshopy na téma 

programování robotů, tvorby počítačových her a vytváření Apps scriptů. 

Široká veřejnost si mohla dále vybrat z dalších 6 workshopů zaměřených na 3D tisk, vektorovou 

grafiku, programování v Pythonu, aplikace pro Android, digitální fotografii či elektrické obvody se 

stavebnicí Bofin.  

Partnery IT dopoledne byly Vysoká škola báňská, firma Tieto, wITches, Czechitas, Geek Girls 

Carrots a učitelé z Gymnázia Nový Jičín.  

 

Mezinárodní soutěže ICT pro zvýšení kvality středoškolského vzdělání 

říjen Chorvatsko – SPLIT 

 

V termínu od 23. do 27. října 2017 se v chorvatském městě SPLIT uskutečnilo mezinárodní setkání 

studentů a učitelů, které je součástí projektu Erasmus+ s názvem Mezinárodní soutěže ICT pro 

zvýšení kvality středoškolského vzdělání. V rámci tohoto setkání byla ve středu 25. října 2017 

zorganizována mezinárodní soutěž v ICT (ovládání kancelářského balíku OFFICE se zadáním v 

anglickém jazyce). Z každé země (Španělska, Portugalska, Řecka, Chorvatska, Polska) se 

zúčastnili 4 nejlepší studenti vybraní ze školního kola dané školy, 3 studenti z České republiky 

(jedna studentka těsně před odletem onemocněla)  a učitelé jako doprovod. Celkem tedy soutěžilo 

23 studentů (včetně 3 žáků z České republiky). 

Na prvním místě se umístil Gustavo Martins  z Portugalska a druhé místo obsadil Daniel Lechovič 

z Mendelovy střední školy. Třetí Tiago Pinta z Portugalska a čtvrté místo obsadila Ema Jalůvková 

také z Mendelovy střední školy.  

V soutěži družstev zvítězili žáci Escolas Dr. Serafim Leite z Portugalska, na druhém místě se 

umístila španělské škola  Escuela FP Salesianos a na pomyslný bronzový stupínek vystoupali žáci  

z Polska.  

 

Mezinárodní soutěže ICT pro zvýšení kvality středoškolského vzdělání 

březen POLSKO – NOWY TARG 

 

Ve dnech 18. - 23. března 2018 se konalo závěrečné setkání projektu v polském Nowem Targu. V 

neděli 18. března jsme se cestou do Nowyho Targu stavili do nedalekých termálních lázní 

Chocholowski termy. Během následujících 5 dnů jsme navštívili vodní elektrárnu Niedzice,  

Geothermal Podhale v Szflary, prohlídku solných dolů ve Wieliczce, procházku kolem 
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skokanských můstků ve městě Zakopane a celodenní výlet do Krakowa. V úterý proběhl workshop 

studentů, kteří měli připravit v mezinárodních skupinách výlet do Vídně včetně kalkulace, 

návštěvy památek, pozvánky a prezentace. Ve středu proběhla diseminační konference, na které 

byla představena brožura příkladů v sedmijazyčné verzi a také zhodnocen průběh celého projektu.  

Praktická maturitní zkouška na součásti Ekonomika – část ITE 

pracoviště Ekonomika 

V letošním roce absolvovalo 31 studentů ze čtvrtých ročníků maturitní zkoušku z informačních a 

komunikačních technologií jako volitelný předmět školní části. Dvě  studentky neuspěly.  

Průměrná známka 1,96.  Měsíc před touto zkouškou se uskutečnily evaluační testy – jako technická 

i odborná příprava na zkoušku.  

Maturitní zkouška  

pracoviště IT a veřejná správa 

Z maturitní třídy  IT4 bylo připuštěno k maturitní zkoušce 26 žáků. U   praktické maturitní zkoušky z informatiky 

uspěli všichni žáci a  z ústní zkoušky neprospěl 1 student. Celkově prospělo z informatiky 25 studentů. Maturitní 

zkouška z ICT obsahovala okruhy z klíčových předmětů za celé studium. 

Účast členů komise na projektech  

V rámci mezinárodního vzdělávacího projektu Mezinárodní projekt INDUSTRY 4.0  

koordinuje Mendelova střední škola tříleté partnerství škol z norského Askimu a rakouského 

Rohrbachu. Na tomto projektu se podílí tito pedagogové: Mgr. Kupčák, Ing. Arnošt, Mgr. Bobek, 

Mgr. Nohel.  

V rámci projektu MŠMT, výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol se Ing. Zdeněk Matúš, Mgr. 

Čestmír Glogar a Mgr. David Žlebek účastní vytvoření Centra kolegiální podpory, které je 

zaměřeno na badatelsky orientovanou činnost a přírodovědnou gramotnost. V rámci tohoto 

projektu jsme získali 4 sady Lego robotů, 4 ks notebooků, sady PASCO a ITRIANGEL.  

Projekt s názvem Designthinking: social entrepreneurship between european schools se zabývá 

sociálním podnikáním a projektovým manažerem je Ing. Zdeněk Matúš. 

V rámci projektu Erasmus se Ing. Zdeněk Matúš zúčastnil ve španělském Torremolinos 

šestidenního sledování výuky (jobshadowingu). Hlavními tématy byla tvorba www stránek,  3D 

tisk, CLIL ve výuce informatiky a výuka databází.  

 

ECDL 

V ECDL středisku naší školy proběhla  testování studentů čtvrtého ročníku oboru IT, veřejná 

správa, ekonomického lycea a obchodní akademie. Testování se zúčastnilo 8 studentů. Všichni 

uspěli.   

Dále proběhla testování 14 studentů třetího ročníku veřejná správa, studenti budou v příštím 

školním roce pokračovat ve skládání dalších modulů. 

 

Činnost předmětové komise společenských věd: 

 

1. Zhodnocení činnosti PK 

PK pracovala podle plánu činnosti na školní rok 2017 – 18. Členové PK v sekci IT a VS 

zajišťovali souvislou individuální praxi pro žáky 2. – 4. ročníků oboru VS a praktickou i 

ústní maturitní zkoušku z předmětů Právo a Veřejná správa třídy VS 4. 

Členové PK na ekonomické sekci připravili praktickou maturitní zkoušku s obhajobou ze 

Společenskovědního semináře pro 18 žáků třídy 4. A – EL. 

Ve školním roce 2017 – 18 se uskutečnily: 
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Exkurze 

- Vlastivědné exkurze do zámků v Novém Jičíně a Kuníně 

- Poznávací exkurze pro 4. ročníky všech oborů do Prahy v září a říjnu 2017 

- Vlastivědné exkurze do Fulneku, Štramberku a Kopřivnice (prohlídka muzea Tatra a 

Auto-moto muzea OLDTIMER( 

- Prohlídka pamětihodností Nového Jičína 

- Exkurze do IC v Novém Jičíně a prohlídka expozice o generálu Laudonovi 

- Exkurze do Městského kulturního střediska v Novém Jičíně 

- Účast na jednání okresního soudu v Novém Jičíně 24. 4. 2018 

- Exkurze do Okresního archivu v Novém Jičíně v rámci Dne archivu 

 

Přednášky a besedy 

- Beseda s PhDr. Letým o právní odpovědnosti 

- Beseda s PhDr. Letým na téma „ Komunikace a řešení konfliktů“ 

- Beseda o náhradní rodinné péči  

- Beseda s PhDr. Svobodou o mezilidských vztazích 

- Beseda s PhDr. Letým o sebeovládání a odkládání povinnosti 

- Přednášky o kyberšikaně a o sektách pro obory OA a EL – P. Palacký 

- Beseda o práci Policie ČR pro obor VS 

 

Soutěže 

PK připravila školní kola soutěží: 

- Argumentační soutěž z veřejné správy a práva – 30. 11. 2017 

1. Natálie Erdičová a Markéta Kaššová  VS2 

2. Tomáš Melčák  VS3 

3. Barbora Šrubařová  VS2 a Andrea Borošová  VS3 

 

- Vědomostní soutěž z veřejné správy a práva – 6. 4. 2018 

1.  Lenka Jurajdová VS4 

2. Hana Šotolová VS3 

3. Tereza Matyášová VS2 

 

-  Dějepisná soutěž „ Jak znáte Novojičínsko“ – 7. 3. 2018 

1. - 2.     Vojtěch Tomečka IT 2  

1. - 2.     Marián Sattek ZA3 

3.     Barbora Šrubařová VS2 

 

2.  Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě 

 Pokračovala spolupráce MSŠ se SU v Opavě. Studenti oboru VS navštívili 25. 1. 2018 

v Opavě v rámci Dne otevřených dveří Fakultu veřejných politik a Ústav veřejné správy a 

regionální politiky, prohlédli si modernizované budovy univerzity a knihovnu.       

          

3 .  Ostatní 

 Vyučující PK společenských věd se v průběhu roku individuálně zúčastňovali odborných, 

metodických i jazykových kurzů a školení. 
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 Mgr. Martin Jermář absolvoval v květnu 2018 týdenní stáž na odboru životního prostředí 

MěÚ v Bílovci. 

 Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni se uskutečnily 30. 10. 2017 studentské volby. 

 

4.  Úkoly na školní rok 2018 – 19 

- zvyšování odborných znalostí vyučujících individuálním studiem i účastí na školeních a 

  seminářích            

- zajišťování souvislé odborné praxe i maturitních zkoušek oboru VS 

- uskutečňování odborných i vlastivědných exkurzí 

- uskutečňování školních kol soutěží se společenskovědní tématikou 

 

Stručné zhodnocení činnosti PK 

Vcelku úspěšně skončila praktická maturitní zkouška třídy VS 4 (pouze 1 student neprospěl) i ústní 

maturitní zkouška této třídy z předmětů Právo (všichni prospěli) a Veřejná správa (neprospěl pouze 

1 student). Úspěšně a bez problémů skončila maturitní zkouška třídy 4.A – EL z předmětu SVS. 

Žáci tříd VS 2, VS 3 a VS 4 vykonali souvislou odbornou praxi, která byla ve velké většině 

hodnocena zaměstnavateli i studenty velmi kladně. 

 

Jako velmi přínosné pro naše studenty lze hodnotit besedy a exkurze. 

Naopak se nepodařilo uskutečnit všechny plánované vlastivědné exkurze. 

 

 

Předmětová komise ekonomických předmětů naplnila své cíle: 

 

Ve školním roce 2017/2018 se komise ekonomických předmětů scházela na operativních poradách, 

při kterých řešila aktuální záležitosti – ekonomické soutěže, novinky v oblasti ekonomiky atp. 

Hlavním cílem byla soustavná příprava studentů v ekonomických předmětech tak, aby odpovídala 

ŠVP a zároveň, aby byli studenti co nejlépe připraveni k maturitní zkoušce. Písemnou část, tj. 

praktickou maturitní zkouškou z odborných předmětů skládali studenti na součásti Ekonomika 5. 

dubna 2018. Ústní část, která se lišila podle oborů, probíhala v posledních květnových týdnech. 

 

Co se podařilo: 

 

- zavést výuku JA firmy pro studenty 3. ročníků, která simuluje reálné podnikání na součásti 

Ekonomika 

- zavést výuku Fiktivní firmy na součásti IT a veřejnosprávní 

- 4. ročníky byly zapojeny do různých ekonomických soutěží: Ekonomický tým, Duel, účetní 

soutěž MD/D 

- pravidelná účast napříč ročníky na soutěžích z písemné a elektronické komunikace 

- zapojení 3. i 4. ročníků do internetové soutěže Ekonomická olympiáda neziskové 

organizace INEV 

- proběhly exkurze na živnostenský úřad pro 1. ročníky a na finanční úřad pro 3. ročníky. 

Dále se 3. ročníky zúčastnily exkurze ve VOP Šenov u Nového Jičína 

- proběhly dvoutýdenní praxe studentů 2. a 3. ročníků 

- proběhly zahraniční stáže vybraných studentů 3. ročníků  

- podařilo se dovést studenty k maturitní zkoušce, kterou, až na minimální výjimky, úspěšně 

složili jak u praktické MZ tak i ústní MZ  
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Co zlepšíme pro další období: 

 

- je nutné zajistit pravidelné odborné vzdělávání vyučujících (školení, příp. stáže) 

- více pracovat s talentovanou mládeží 

- zavést JA firmu i FIF na více součástech 

 

Úspěšná byla práce předmětové komise psychologie 

 

Ve školním roce 2017 - 2018   se předmětová komise psychologie sešla celkem 4 krát. Na všech 

schůzkách byly projednávány a hodnoceny informace, úkoly,  které byly postupně během školního 

roku plněny.  

 

Seznam akcí, úkolů a informací 

Byl vytvořen celoroční plán předmětové komise psychologie a tematické plány pro obor zdravotnické 

lyceum a zdravotnický asistent, pro denní a večerní studium. Byly projednány a schváleny maturitní 

okruhy z psychologie pro řádné zkušební období ve školním roce 2017-2018 pro třídu 4.ZL.  Byla 

schváleny témata pro praktickou maturitní zkoušku z psychologie pro 4. ročník oboru zdravotnické 

lyceum.   

 

Ve dnech 11.- 15. září 2017 proběhl v pořadí již  třetí ročník  projektu Den s profesionály - 

sebeobrana zdravotníků , určený pro 3. a 4. ročníky obor zdravotnický asistent a 1. ročník večerní 

studium. V tomto roce byl opět  zaměřen na sebeobranu zdravotníků, kteří se při výkonu své profese  

v nemocničních, sociálních zařízeních, ústavech, mohou setkat s agresivními a neklidnými klienty.   

Strážníci, instruktoři a zástupce ředitele Městské policie v Novém Jičíně postupně seznamovali 

studenty s nebezpečím, které je může ve zdravotnické praxi, ale i osobním životě  potkat. Studenti tak 

měli možnost se seznámit se základy sebeobrany formou praktického nácviku. Studenti 4. ročníku 

navázali na předešlý ročník Dne s profesionály  a zdokonalovali  se v již nabytých základech 

sebeobrany.  Všichni studenti   byli obeznámeni se související  právní problematikou, základy 

bezpečného chování a komunikace s agresivními a neklidnými klienty ve zdravotnických zařízeních. 

Vše probíhalo formou přednášek a praktického nácviku technik sebeobrany a modelových situací, 

které byly podstatnou součástí celého programu.  

 

Dne 11. 10. 2017 se studenti  3. ročníku  oboru zdravotnické lyceum  zúčastnili dobrovolné akce Bílá 

pastelka, jejíž výtěžek je věnován zrakově postiženým občanům a výcviku psů pro nevidomé klienty. 

V rámci této akce studenti na náměstí seznamovali kolemjdoucí občany s kompenzačními 

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

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

kterou škola každoročně spolupracuje. Před započetím sbírky byli vybraní studenti proškoleni 

v kompenzačních pomůckách pro nevidomé a slabozraké. Školení proběhlo na úseku Sjednocené 

organizace nevidomých a slabozrakých v Novém Jičíně, a to zástupcem této organizace panem Bc. 

Hývnarem.  

 

Dne 5. 12. 2017 se konala v Novém Jičíně Krajská předmětová komise psychologie, které se 

zúčastnily předsedkyně  psychologie  z  jednotlivých zdravotnických škol v Moravskoslezském kraji - 

Karviné, Ostravy,  Opavy, Frýdku-Místku, Nového Jičína.  Komise zhodnotila práci v minulém 

školním roce, naplánovala krajskou  olympiádu z psychologie,   diskutovala  i o praktických 

maturitních zkouškách, ústních maturitních zkouškách,  hodnotících kritériích olympiády,  o 

psychologické literatuře, kterou je možno využít v hodinách psychologie. Rovněž naplánovala činnost 

pro další období . 
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V tomto školním roce 4 studenti 4. ročníku oboru zdravotnické lyceum zpracovávali v rámci  

praktické maturitní zkoušky 4 maturitní práce, jejichž témata jsou zde uvedena – Tereza Koňaříková - 

Vnitřní dítě, Klára Jančošková – Schizofrenie, když slyším, co bych neměla, Veronika Paličková -

Sebepoškozování a sebevraždy mladistvých, Sára Rábelová – Když tělo volá o pomoc . Všechny čtyři 

studentky  byly  ohodnoceny známkou výborný. Devět   studentů   oboru zdravotnické  lyceum  

konalo ústní maturitní zkoušku z psychologie. Pět   studentek  tuto maturitní zkoušku z psychologie 

vykonalo s prospěchem výborný, dvě s prospěchem chvalitebný, dvě s prospěchem dobrý.      

  V měsíci listopadu proběhla ve 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent třídní 

kola psychologické olympiády s názvem „Kram kráčíme?“ Z  těchto třídních kol byli z každé třídy 

vybráni 3 nejlepší studenti, kteří postoupili do školního kola psychologické olympiády.  

  

Dne 11. 12. 2017 proběhlo na úseku zdravotnické školy školní kolo psychologické olympiády 

s názvem „Kam kráčíme?“.  Školního kola se zúčastnilo celkem 6 studentů. Na 1. místě se umístil 

Balcar Marek - 3.ZA, na druhém místě Anna Divínová - 3.ZL, Klára Kopková - 3.ZA. Student Marek 

Balcar postoupil do krajského kola psychologické olympiády.  

 

Dne 22.3. 2018 se na Mendelově střední škole konalo Krajské kolo psychologické olympiády 

s názvem„ Kam kráčíme?“  za účasti 5 zdravotnických škol v Moravskoslezském kraji – Nový Jičín, 

Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná, Opava. Student Marek Balcar se umístil na druhém místě.  

 

  V rámci mezipředmětových vztahů proběhly exkurze  v organizaci SONS,  v mateřských školách 

v Novém Jičíně, studenti měli možnost zúčastnit se přednášek týkajících se ergoterapie, optometrie, 

logopedie.  

 

Předmětová komise psychologie rovněž  zpracovává  RVP Praktická sestra 

Velký kus práce odvedla předmětová komise odborných zdravotnických předmětů: 

 

   Předmětová komise odborných předmětů se v průběhu školního roku 2017/2018 se sešla a jednala 

celkem sedmkrát. Na všech schůzkách byly projednávány a hodnoceny informace, úkoly a akce, které 

byly postupně během školního roku plněny. Dále byly projednány otázky inovace školního řádu a 

revidován nový systém praní prádla pro žáky v nemocnici, který se po počátečních nesnázích velmi 

osvědčil a funguje ke spokojenosti žáků u učitelů. Ke konci školního roku byl stanoven nový úkol 

(vycházející ze změn ve vzdělávání zdravotnických asistentů), a to příprava školního vzdělávacího 

programu pro obor Praktická sestra. V RVP oboru Praktická sestra došlo k navýšení počtu hodin 

odborného vzdělávání, a tak reagovala předmětová komise novým rozdělením počtu hodin odborného 

vzdělávání a zařazením samostatných odborných předmětů (mikrobiologie, patologie – nyní jako 

součást předmětu klinická propedeutika). Tento úkol bude přesahovat i do dalšího školního roku. 

 

Byl vytvořen celoroční plán předmětové komise odborných předmětů, který se nám až na malé 

výjimky daří plnit. Výjimkou je práce žáků v pečovatelské službě, která se nedaří realizovat pro nízký 

zájem a ochotu žáků. Snažíme se proto hledat další cesty a možnosti zapojení žáků do dobrovolnické 

činnosti a to např. akce komunikační partner ve spolupráci s logopedickým pracovníkem nemocnice 

Nový Jičín. Další připravovanou aktivitou je ve spolupráci s OSPOD zapojení žáků do systém 

vzájemného doučování a jiných sociálních aktivit – tato akce je prozatím ve fázi přípravy.  

 

Dále byly také vytvořeny tematické plány pro obor zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent, a to 

pro denní i pomaturitní formy studia. Byly projednány a schváleny maturitní okruhy z ošetřovatelství, 

somatologie, klinické propedeutiky a ošetřovatelské péče pro zkušební období ve školním roce 

2017/2018 pro třídy ZA 4, ZL 4.  
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V měsíci červnu absolvovali žáci třetího ročníku a prvního ročníku pomaturitního studia oboru 

zdravotnický asistent odbornou praxi a žáci zdravotnického lycea odbornou stáž. Na závěr proběhlo 

zhodnocení.  

 

- Spolupráce s nemocnicí, sociálními partnery, privátním sektorem – realizováno průběžně 

 

- Vytváření dobrého klimatu školy – zkvalitňování prostředí, materiální vybavení odborných 

učeben, třídnické hodiny  

 

- Realizace kurzů v rámci centra celoživotního vzdělávání – proběhl kurz Sanitář, naplánován 

kurz Zdravotník zotavovacích akcí – proběhla úvodní schůzka a další realizace z důvodu 

nízkého počtu účastníků neproběhla 

 

- Propagace školy a všech jejích oborů s důrazem na večerní formu studia – Dny otevřených 

dveří, propagace školy na ZŠ a při dalších akcích (PP, Brose, …) 

 

- Žáci třetího ročníku zdravotnického asistenta se zúčastnili soutěže ošetřovatelských kazuistik 

ve Zlíně. Žáky na soutěž připravila Mgr. Iva Vránová (březen 2018) 

 

 

Nejdůležitější oblasti pro školní rok 2017/2018, dlouhodobé cíle a jejich uskutečňování: 

 

- Upevňování mezilidských vztahů s důrazem na týmovou práci  - realizováno prostřednictvím 

společných vzdělávacích seminářů 

- Podpora dalšího vzdělávání odborných vyučujících – odborní vyučující absolvují odborné 

semináře  

- Realizace zahraničních stáží žáků a učitelů – realizovány pouze zahraniční výjezdy žáků, 

zahraniční stáže učitelů naplánovány na další období (ERASMUS) 

 

- Realizace odborných konferencí, seminářů, přednášek – plán na další období 

 

 

Svou práci úspěšně odvedla také předmětová komise první pomoci: 

 

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

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

budoucím zájemcům o studium na naší škole.  

 

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

akcích města. Naši žáci školí veřejnost v poskytování laické první pomoci. Dále spolupracujeme s 

Policií ČR, pro kterou připravujeme figuranty pro jejich cvičení.  

 

Celoročně pracujeme s talentovanou mládeží formou odborné přípravy na soutěže v poskytování PP. 

Letos dobrovolně přípravu navštěvuje 25 studentů. Vyvrcholením je účast v Krajském kole v 

poskytování PP ve Frýdku - Místku a dále celostátní soutěže s mezinárodní účastí v Jihlavě a Brně. 

Studenti také absolvovali víkend s PP, kde se záchranářem procvičovali poskytování PP v terénu. 

 

Akce první pomoci zviditelňují naši školu a velmi dobře ji reprezentují.   
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 Celoročně probíhá v prostorách učebny PP odborná příprava talentované mládeže na soutěže v 

první pomoci (2h/týden) 

 

 Krajské kolo PP s mezinárodní účastí ve Frýdku-Místku (4.místo, Zuzana Majerová oceněna 

jako nejlepší velitelka všech soutěžních družstev – duben 2018) 

 

 Krajské kolo dopravně bezpečnostní soutěže Besip - zdravotnické hlídky + zajištění soutěžní 

disciplíny Zásady poskytování první pomoci (květen 2018) 

 

 XXIII. ročník Celostátní soutěže v PP Brno 11. - 12. 6. 2018  (9. místo – červen 2018)                              

 

 Celostátní kolo soutěže PP s mezinárodní účastí v Jihlavě – 20. - 21. 6. 2018  (červen 2018) 

 

Pro zájemce výtvarných a rukodělných činností vede odborná vyučující kroužek Arteterapie: 

 

V kroužku  pracovalo  celkem 6 studentů, ve školním roce 2017/18 proběhlo celkem 10 setkání 

 + 2 x výzdoba školy (vánoční a velikonoční svátky). 

Kroužek byl v letošním roce zpoplatněn. 

 

Zájemci si vyzkoušeli techniky pletení z papíru, malba na textil a hedvábí, decoupage, šperk atd. 

 

 

Přehleed exkurzí a odborných stáží ve školním roce 2017/18 

 
třída ZA 1 

 květen 2018 - Stanice záchranné služby Nový Jičín 

 červen 2018- heliport Olomouc 

 Ošetřovací jednotka - nemocnice Nový Jičín 

 Centrální sterilizace – nemocnice Nový Jičín 
 

třída ZA2 

 TSF stanice -  nemocnice Nový Jičín 

 Biochemická  laboratoř - nemocnice Nový Jičín 

 Rehabilitace - nemocnice Nový Jičín 

 Brno Anatomické muzeum, Heliport Olomouc 

 

třída ZA3 

 Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta - pitva 

 Škola pro děti s kombinovanými vadami - Dětské centrum Nový Jičín 

 Dětský domov – Nový Jičín 

 Domov pro seniory, DUHA – Nový Jičín, Hřbitovní ulice 

 Stacionář pro seniory POHODA – Nový Jičín 

 ŠKOLA ŽIVOTA – denní stacionář – Nový Jičín 

 Mobilní hospic STROM ŽIVOTA – Nový Jičín 

 Dům s pečovatelskou službou, Pod Lipami, Nový Jičín  

třída ZL3 

 Ošetřovací jednotka nemocnice Nový Jičín (neurologie) 

 Centrální sterilizace – nemocnice Nový Jičín 



 - 50 - 

 Rehabilitace - nemocnice Nový Jičín 

 SONS - sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,  

zapsaný spolek, Oblastní odbočka Nový Jičín 

 

třída ZA4 

 Úřad práce – Nový Jičín 

 Hospic Citadela – Valašské Meziříčí 

 

třída ZL4 

 Úřad práce – Nový Jičín 

 

třída PS1 

 Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta – pitva 

 TSF stanice -  nemocnice Nový Jičín 

 

Projektové dny na škole a další významné akce 
 

Projekt E3 – ekonomika, ekologie, Evropa proběhl již tradičně na součásti Ekonomika ve dnech 

20. – 22. 6. 2018. Po úspěšném loňském roce, kdy si žáci  navrhovali obsah workshopů sami, jsme 

zvolili stejný postup i letos. Vzhledem k počtu žáků však bylo třeba přijít i s dalšími návrhy,  na 

kterých se podíleli i vyučující. V letošním školním roce žáci pracovali v následujících 

workshopech: 

1. Diskriminace 

2. On Y Va (workshop zaměřený na cestování po Francii) 

3. Sebepoznání 

4. Využití láhví z polyethylentereftalátu aneb než hodíte „petku“ do tříděného odpadu 

5. Discgolf 

6. 3D tiskárna 

7. Cestovní kancelář 

8. Výtvarný workshop 

 

První dva dny se již tradičně pilně pracuje na jednotlivých stanovištích, připravují se závěrečné 

prezentace a třetí den po dokončení prezentací se prezentují výsledky práce všech workshopů 

v tělocvičně. Všichni zapojení žáci sklízí velký potlesk a poděkování patří vyučujícím, kteří 

připravují zcela nové a velmi lákavé workshopy – letos např. využití PET lahví nebo výtvarný 

workshop, ve kterém si zájemci vyráběli trička, tašky a další výrobky. S obrovským zájmem si 

všichni vyslechli, co je diskgolf a jak se hraje a celá škola si prohlédla první výtvory z naší nové 

3D tiskárny.  
 

Dne 5. 2. 2018 proběhl zdravotnicky zaměřený Den s profesionály, určený pro 1. ročník 

pomaturitního studia obor  zdravotnický asistent.  Studentům přednášeli zdravotníci z nemocnice 

v Novém Jičíně  - Bc. Iveta Kociánová – onkologická péče a terapie, péče o invazivní vstupy, Mgr. 

Hana Přadková – hlavní sestra nemocnice - močové katétry, katetrizace, stomie. V rámci Dne 

s profesionály byla přiblížena komunikace a psychologický přístup k nemocným s onkologickými 

onemocněními.   

 

Dne 7. 3. 2018 proběhl zdravotnicky zaměřený Den s profesionály, tentokrát určený pro 3. ročníky 

oboru zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent.  Studentům přednášeli zdravotníci z nemocnice 
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v Novém Jičíně - Bc. Iveta Kociánová – onkologická péče a terapie, péče o invazivní vstupy, Mgr. 

Pavla Jansová - práce nutriční terapeutky, nutriční výživa u onkologických nemocných, Mgr. Eva 

Kopecká - vrchní fyzioterapeut – rehabilitační ošetřovatelství. Vše probíhalo i ve formě 

praktického nácviku. Studentům tím byla přiblížena správná komunikace s nemocnými, kteří se 

ocitají na odděleních, kde tito zdravotníci působí.  

 

Návštěva Evropského parlamentu žáky Mendelovy střední školy  

Europoslanec Petr Ježek požádal  Moravskoslezský kraj o zorganizování návštěvy Evropského 

parlamentu pro žáky  středních škol našeho kraje. Mezi oslovenými školami byla také naše 

Mendelova střední škola. Tohoto projektu se zúčastnila ve dnech 10. -13. 3. 2018 šestice žáků 

třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost, která tak dostala možnost obdivovat nejen Evropský 

parlament, ale také starobylý Štrasburk  či krásy alsaských měst.  

 

Tím nejdůležitějším však byla návštěva Evropského parlamentu. Po krátké zastávce u budovy 

Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva pokračovala výprava k budově Evropského 

parlamentu. Po důsledné bezpečnostní kontrole následovala přednáška pana poslance Ježka. Zbyl 

čas také na otázky studentů, na které ochotně odpovídal. Program dále pokračoval návštěvou 

plenárního zasedání poslanců. Návštěvnická galerie poskytovala skvělý pohled na celou rozlehlou 

zasedací místnost. Projevy poslanců k aktuálně  projednávané věci probíhaly v různých světových 

jazycích. Žáci měli k dispozici sluchátka, do nichž překladatelky simultánně tlumočily. Návštěva 

byla zakončena slavnostní večeří.  

Během pobytu ve Štrasburku se žáci seznámili s prací Evropského parlamentu a získali zajímavé 

informace o činnostech europoslanců.  

 

 

8. 2.   Výchova ke zdraví a sportu 

 
O výchovu ke zdraví a sportu se již tradičně starají vyučující tělesné výchovy v rámci své 

předmětové komise. 

Organizujeme turistické a lyžařské kurzy na všech součástech školy. 

 

Turistické kurzy – celkem se zúčastnilo 59 žáků. 

 Součást Zdravotnictví: 

o červen 2018, Vítkov Podhradí 

o 37 žáků 

 

 Součást IT a VS 

o září 2017, Vítkov Podhradí 

o 22 žáků 

 

Lyžařské kurzy – celkem se zúčastnilo 148 žáků 

 Součást Ekonomika 

o únor 2018, horský hotel Radegast na Radhošti 

o 47 žáků 

 

 Součást Zdravotnictví 

o Únor 2018, horský hotel Kyčerka, Velké Karlovice 

o 52 žáků 

 

 Součást IT a VS 
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o Únor 2018, chata Bačkárka, Velké Karlovice 

o 49 žáků 

Na turistických kurzech je účastníkům nabídnuta cykloturistika, horolezectví, vodní turistika, pěší 

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

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

 

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

snowboardingu. Rovněž jsou seznámeni s teorií a historií lyžování, se zásadami chování na horách 

i se základy první pomoci. 

 

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

a volnočasových aktivit: 

 

 Zdravotnická součást: 

o lezení na umělé horolezecké stěně  

 

 Ekonomická součást: 

o basketbal 

 

 

8. 3. Humanitární a charitativní akce 

 
Naši žáci jsou vychováváni k tomu, aby se podle svých možností zapojovali do akcí, které formují 

jejich sociální a morální cítění. 

 

Adopce na dálku - součást Ekonomika: 

 

Pedagogové s žáky všech tříd součásti Ekonomika přispívají na adopci na dálku částkou ve výši 

4 900,- Kč a ve spolupráci s Arcidiecézní charitou v Praze pomáhají tímto způsobem zlepšit 

možnosti vzdělávání indické dívky Meenakshi Shalivan. Naše adoptivní dcera je dobrou 

studentkou s krásnými studijními výsledky. Jejím velkým přáním je stát se učitelkou a dál pomáhat 

dětem v oblasti, kde žije se svou rodinou. Skromní rodiče jí ve vzdělání podporují a velice dobře 

spolupracují s tamní charitativní organizací. 

 

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

v angličtině. Letos jsme již tradičně posílali dopisy v období Vánoc a na sklonku školního roku – 

tedy v červnu. 

 

Doufáme, že budeme úspěšně pokračovat v adopci na dálku i v příštím školním roce. 

 

Český den proti rakovině 

 

V letošním školním roce 2017/2018 se studenti 3. ročníku oborů obchodní akademie a 

ekonomického lycea opět zúčastnili dle naší dlouholeté školní tradice sbírkové preventivní akce 

Českého dne proti rakovině. 

 

Dne 16. května 2018 nabízeli občanům města Nový Jičín žluté kytičky a informační letáky pro 

nádorovou prevenci. Studentům se podařilo vybrat částku 23 962,- Kč, která bude využita v rámci 

celkového výtěžku akce na programy Ligy proti rakovině Praha. 
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Také na součásti Zdravotnictví žáci podpořili akci Český den proti rakovině – květinový den. 

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

onemocnění tlustého střeva. Sbírku realizovala třída 2. ZA. Studenti v rámci prodeje květin 

rozdávali také informační letáky věnované onkologické problematice. Akce se setkala s kladným 

ohlasem veřejnosti, žáci prodali téměř všechny kytičky a na konto Ligy proti rakovině jsme zaslali 

rekordní částku 31 164,- Kč. 
 

V této záslužné akci budeme pokračovat i v dalších letech, věříme, že s pomocí našich studentů 

stejně úspěšně. 

 
Vánoční nadílka pro děti znevýhodněné špatným sociálním prostředím 

.  

Zcela netradiční akce proběhla na součásti Ekonomika.  Žáci oborů obchodní akademie a 

ekonomického lycea s podporou vyučujících nasbírali a nakoupili hračky, knížky, oblečení a 

potraviny pro děti a jejich maminky v azylovém domě v Novém Jičíně a před Vánoci předali 

velkou nadílku přímo v azylovém domě. Do akce se zapojili především žáci 1. a 3. ročníků. Je 

zřejmé, že ani dnešní mladé generaci není lhostejné, co se děje v jejich okolí a jsou ochotni pomoci 

potřebným.  

 

 

8. 4.   Informace o činnosti pro veřejnost 
 

Naše škola využívá celou řadu možností k vlastní prezentaci a veřejnost seznamujeme se svou 

činností během celého roku. Škola navíc poskytuje řadu aktivit pro občany města a regionu i 

sociální partnery. V letošním školním roce byla veřejnost seznámena s aktivitami školy těmito 

způsoby: 

 Dny otevřených dveří v prosinci a únoru 

 Burzami škol 

 Webovými stránkami školy 

 Informačním panelem na ulici Lidická v centru města 

 Prezentací úspěchů žáků školy v regionálním tisku 

 Šoty v regionální televizi TV Polar 

 Slavnostním vyřazením absolventů v Beskydském divadle v Novém Jičíně 

 Propagačními materiály o škole 

 Vydáváním školního časopisu 

 Odbornou přednáškovou činností vyučujících školy 

 

Na školu přišla řada děkovných dopisů adresovaných vedoucím pracovníků školy (viz příloha č. 

5). 

 

Mezi velmi zajímavě akce na součásti Zdravotnictví patří akce ve spolupráci s našimi sociálními 

partnery: 

 

 Odborná stáž žáků čtvrtých ročníků v hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, stáž 

trvala 10 dní a zúčastnili se jí čtyři žákyně ze čtvrtého ročníku oboru zdravotnický asistent. 

Žáci zde pečovali o klienty hospice, podíleli se na základní ošetřovatelské péči a na 

výchovném zaměstnávání klientů, (říjen – listopad 2017). Daří se nám žáky na stáž vysílat 
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každoročně i přes velkou finanční zátěž. Na financování se podílí z části Spolek přátel MSŠ 

a dále získáváme peníze z doplňkové činnosti školy.  

 

 Spolupráce se SZŠ a VOŠ Ostrava – Prezentace oborů VOŠ – možnosti dalšího studia pro 

naše absolventy na VOŠ (leden 2018). Přínosem pro žáky je zmapování situace a možnosti 

dalšího vzdělávání.  

 

 Spolupráce s očním centrem v Novém Jičíně - Přínosem pro žáky je zmapování situace a 

možnosti dalšího vzdělávání v oborech ortoptista a optometrista a další specializace 

v oblasti očního lékařství. 

 

 Prezentace budoucích zaměstnavatelů pro třetí a čtvrté ročníky především z koncernu 

AGEL – konkrétně nemocnice Nový Jičín a Valašské Meziříčí (duben, květen 2018), ale 

také Karlovarské krajské nemocnice (duben 2018). Přínosem pro žáky je zmapování situace 

a možnosti dalšího vzdělávání.  

 

 Akce Kavárna u Lidušky - dobrovolnické centrum v Českém Těšíně má mobilní kavárničku 

"U Lidušky", se kterou v případě zájmu objíždí střediska Slezské diakonie. Tato akce se 

uskutečnila i v Novém Jičíně. Zúčastnili se jí čtyři žáci třetího ročníku oboru zdravotnické 

lyceum . I V rámci kavárničky připravovali klientům čaj, kávu a zajistili i doprovodný 

program (březen 2018). 

 

 Spolupráce s firmou BROSE  Zdravotnická součást školy  navázala úzkou spolupráci s 

automobilovou firmou BROSE, která sídlí v Kopřivnici. Spolupráce spočívala ve 

spoluoorganizaci na „Dnech zdraví“, které byly pořádány pro zaměstnance firmy v 

Rožnově pod Radhoštěm a ve dvou termínech pro zaměstnance v Kopřivnici. Akce 

proběhly v březen 2018. Akce byly celodenní a vše zaštiťovala a připravovala odborná 

vyučující Mgr. Pěchová. 

 

 zdravotnické hlídky na Dnech města NJ (9.9.2017) 

 ukázka PP na Dnech otevřených dveří MSŠ (10.+11.11.2017) 

 školení PP pro žáky ZŠ Lešná 

 zajištění figurantů (raněných) pro cvičení Policie ČR (Kopřivnice) 

 třídní kolo soutěže PP (vítězové ZL2 Šmajstrla a Pochyla, ZA2   Uherková) 

 školení žáků v PP na ZŠ Komenského 66, Nový Jičín (Branný den) 

 

Spolupráce s mateřskými školami 

 1. pololetí – setkání s MŠ Jubilejní, Nový Jičín – 2. oddělení – ve dnech 21. a 22. 11. 2017 

 2. pololetí – setkání s MŠ Beskydská, Komenského ul., Nový Jičín – 2. oddělení – ve dnech 

25. a 27. 6. 2018 

 Program jednoduché základy PPP a zásady péče o zdraví 

 

Na součásti Zdravotnictví je již 15. rokem využívána odborná učitelská knihovna se studovnou 

akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví a vedená v evidenci Národní lékařské knihovny. 

 

V knihovně je 4 919 ks knih, 130 ks DVD a videokazet, odebíráme 8 titulů periodik. V roce  2017 

proběhla inventarizace knihovny, bylo odepsáno 192 ks knihovních jednotek. V současné době je 

půjčeno 165 ks knih. Celkový počet čtenářů je 279. Počet výpůjček je za školní rok 642, a to jak 
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presenčních tak absenčních. Pravidelně jsou zasílány statistiky knihovnického fondu NLK a 

MŠMT. 

 

Studovnu využívají žáci i pedagogové pro studium odborné literatury, slovníků, časopisů, 

encyklopedií, pro práci s počítačovým programem léčiv AISLP a internetem. 

Knihovnu využívají i bývalí absolventi školy a zdravotničtí pracovníci novojičínského regionu 

k doplnění znalostí ve svých oborech, nebo na přípravu k pomaturitnímu, vysokoškolskému či 

jinému vzdělávání. 

 

Knihovna rovněž slouží k přípravě referátů, seminárních prací, maturitních prací, k výuce 

znakového jazyka a ke konání předmětových komisí. 

 

Žáci oboru veřejnosprávní činnost připravili pro zájemce občasník „Zprávy z veřejné správy“, 

který mapuje nejdůležitější momenty ze školního dění při studiu tohoto oboru (viz příloha č. 6). 

 

Pro zájemce a fanoušky informačních technologií jsme letos již potřetí připravili IT den pro 

všechny od 9 do 99 let. V sobotu 14. října 2017 pořádala naše škola ve spolupráci s Google 

Education Group již 3. ročník  IT pro všechny.  Toto setkání bylo pořádáno v rámci akce 

CodeWeek 2017. 

 

Součástí byla pestrá paleta workshopů, ze které si mohli vybrat jak žáci základních a středních 

škol, tak laická i odborná veřejnost. Celkem se zúčastnilo více než 90 zájemců. 

 

Seznam workshopů: 

Programování LEGO robotů pro žáky ZŠ  

Naprogramujte si Android aplikaci  

Dílna bez pilky a svěráku: Epizoda II – 3D tisk útočí  

Scratch 2 – Vytvoř si svou počítačovou hru  

Jak zkrotit divoké křivky aneb Úvod do vektorové grafiky  

Úvod do programování v Pythonu 

Tvorba webových stránek – Html/CSS  

Postavte si vlastní IoT zařízení s BigClownem  

Elektrické obvody se stavebnicí Boffin  

Organizace a prezentace fotek  

Mapové a cestovatelské aplikace Googlu  

Digitální garáž – úvod do online marketingu  

Kód přirozeného jazyka  

 

V  naší úspěšné akci chceme i nadále pokračovat, v sobotu 13. 10. 2018 se uskuteční již 4. ročník 

tohoto dne pro všechny „IT nadšence“. 

 

 

8. 5   Významná ocenění 

 
I v letošním roce schválila Rada Města Nový Jičín opět náš návrh k ocenění vyučující školy 

starostou města Nového Jičína. Ocenění „Učitelská osobnost roku 2018“ se dostalo z rukou 

starosty města PhDr. Jaroslava Dvořáka Mgr. Renátě Klementové za tvůrčí pedagogickou činnost 

přesahující hranice školy. Slavnostní ocenění proběhlo v Beskydském divadle a bylo spojeno 

s divadelním představením a článkem v novojičínském zpravodaji (viz příloha č. 7). 

Při příležitosti Dne učitelů ocenila paní ředitelka v aule školy Mgr. Ivanu Bajtkovou za  
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dlouholetou pedagogickou činnost a Mgr. Martina Jermáře za nadstandardní práci učitele.  

 

Ředitelka školy se na konci školního roku schází s úspěšnými žáky, kteří se podílí na prezentaci 

školy a osobně jim poděkuje včetně malého pohoštění. 

 

 

8. 6 Spolupráce s rodiči 

 
Škola se dlouhodobě opírá ve své výchovně vzdělávací práci o spolupráci s rodiči sdruženými ve 

Spolku přátel Mendelovy střední školy. Díky spolupráci s rodiči se daří přispívat žákům školy na 

účast v soutěžích, oceňovat úspěšné žáky, přispívat žákům na sportovní akce a adaptační kurzy. Ve 

spolupráci s rodiči se daří organizovati maturitní ples na součásti Zdravotnictví.  

 

Komunikace s rodiči je zajištěna pomocí informačních schůzek, dále pomocí elektronického 

systému „Škola online“. Na webových stránkách školy jsou uveřejněny služební kontakty všech 

vyučujících. 

 

 

8. 7 Sebeevaluace školy 

 
Vedení školy vnímá autoevaluaci jako významný prostředek, který nám dává přehled o kvalitě naší 

práce. Významným evaluačním nástrojem jsou dotazníky pro žáky, ředitelské texty v oblasti 

profilových maturitních předmětů. Velkou pozornost věnujeme výuce českého jazyka a literatury 

(předseda PK CJL provedl velmi podrobnou analýzu úspěšnosti i neúspěšnosti žáků u maturitní 

zkoušky a spolu s vedením školy hledáme cesty k posílení kompetencí, které žákům dělají u 

maturity největší problémy), (viz příloha č. 8). 

 

Velkou pozornost rovněž věnujeme oblasti cizích jazyků.  Na všech součástech školy jsou žáci 1. 

ročníků na počátku studia pomocí rozřazovacích testů rozděleni do jazykových skupin podle 

dosažené úrovně ze základní školy. Během studia pak absolvují evaluační testy dle požadavků 

předmětové komise cizích jazyků. K testování se využívají mezinárodní jazykové zkoušky KET a 

PET. 

 

Pro žáky 1., 3. a 4. ročníků oboru zdravotnický asistent byla poskytnuta podpora ze strany 

zřizovatele při výuce cizích jazyků. Intenzívnější příprava žákům prospěla a jsme rádi, že podpora 

ze strany zřizovatele bude pokračovat i v příštím roce. 

 

Škola je zapojena do externí evaluace v rámci projektu MEC OPS a testuje žáky 1. a  3. ročníků 

z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Výsledky využívá vedení školy a vyučující 

těchto předmětů pro hodnocení a zkvalitnění práce (viz příloha č. 9).  

 

Dalším evaluačním nástrojem jsou pohospitační pohovory, sledování práce předmětových komisí, 

účast žáků v soutěžích a zapojení žáků a vyučujících do projektů. 

 

Ředitelka školy provedla se všemi učiteli individuální hodnotící pohovory v rámci dvouletého 

období. Před pohovorem dostali učitelé k vyplnění dotazník, který sloužil jako podklad k pohovoru 

(viz příloha č. 10) a podchytil všechny důležité oblasti. Vedení školy vyhodnotilo pohovory a 

závěry použije k vnitřní evaluaci školy v příštím období. 
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9.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 

V tomto školním roce neproběhla kontrola ze strany České školní inspekce. 

 

 

10.   Základní údaje o hospodaření školy 
 

Údaje o hospodaření školy za rok 2017 jsou podrobně zpracovány ve Zprávě o činnosti 

příspěvkové organizace za rok 2017 v podobě tabulek a rozborů. Dokument byl předložen Školské 

radě dne 15. března 2018 a zaslán zřizovateli na Krajský úřad v Ostravě. Závěrkové výkazy 

o hospodaření školy za rok 2017 byly Radou Moravskoslezského kraje schváleny usnesením 

č. 39/3510 ze dne 29. května 2018 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 294.183,81 Kč. 

Do rezervního fondu byl schválen a proveden příděl ve výši 264.183,81 Kč, do fondu odměn ve 

výši 30.000,- Kč. 

 

Hospodaření školy v roce 2018 probíhá podle rozpisu závazných ukazatelů v aktuálním znění k 28. 

6. 2018 s příspěvkem na provoz ve výši 49.683.490,- Kč a účelovým investičním příspěvkem do 

fondu investic ve výši Kč 1,7 mil. Kč, který je využit k rekonstrukci elektro rozvodů suterénu 

budovy Divadelní 138/4 a rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně. 

 

 

10.1 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017 

 

Rozpis závazných ukazatelů: 

 

Příspěvek na krytí přímých neinvestičních výdajů 

  Výše ukazatele v Kč 

Přímé náklady na 

vzdělávání - kraje 

Prostředky na platy  26 530 283 

Ostatní osobní náklady 150 000 

Ostatní (odvody + FKSP + přímý ONIV) 10 081 917 

Soutěže Excelence SŠ 2016 18 776 

RP „Zvýšení platů pedagogických a nepedag. zaměstnanců krajů“   744 044 

Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců reg. školství 220 239 

RP MŠMT na podporu organizace a ukončování stř. vzdělávání 

maturitní zkouškou – podzimní období 2017 
79 016 

RP „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků  24 916 

CELKEM 37 849 191 

 

Dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů 

  Výše ukazatele v Kč 

Provozní náklady  7 419 000 

Účelová dotace na „krytí odpisů DHM a DNM“ 1 021 000 

Účelově určeno na malování  280 000 

Výuka cizích jazyků 17 500 

CELKEM 8 737 500 

Účelová investiční dotace 

  Výše ukazatele v Kč 

Rekonstrukce elektro rozvodů na ul. Divadelní 3 469 768 
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Předepsané závazné ukazatele nebyly překročeny.  

 

Nevyčerpaným zdrojem ze státního rozpočtu byly prostředky vyčleněné na podporu romských 

žáků. Škola vracela získané prostředky v prvním i druhém projektovém období. Vratky ve výši 

4.684,- Kč (leden až červen 2017) a 3.256,- Kč (září až prosinec 2017) byly způsobeny 

nedoložením relevantních dokladů ze strany žáků, případně nedočerpání z důvodu dlouhodobé 

nemocí jedné podpořené žákyně.  

 

Vynucené nedočerpání nastalo také u rozvojového programu pro zvýšení platů nepedagogických 

zaměstnanců, kdy pravidla čerpání stanovená MŠMT neumožnila použít prostředky na krytí náhrad 

platů v rámci 1. zálohy, tzn. náhrady za dovolenou nebo za nenárokové složky mzdy. Došlo tím 

k vratce ve výši 11.989,- Kč včetně prostředků na zákonné odvody (SP, ZP, FKSP). 

 

Mírné nedočerpání prostředků od zřizovatele nastalo v oblasti krytí odpisů dlouhodobého majetku. 

Při sestavování plánu odpisů pro rok 2018 bylo nutné přistoupit k prodloužení životnosti některých 

majetkových položek, např. vybavení laboratoří ošetřovatelství, souborů IT získaných z projektu 

ROP, vybavení školní kuchyně. Prodloužení délky životnosti vedlo ke snížení odpisů už za 

listopad a prosinec 2017. Zřizovateli byla vrácena částka 3.995,34 Kč. 

Nedočerpané provozní prostředky v rámci ÚZ 1 jsou zdrojem pro vznik kladného HV k použití 

v roce 2018. Organizace si tím zcela záměrně vytvořila zdroj pro posílení rezervního fondu. 

Zdrojem pro „nedočerpání“ byly úspory ve spotřebě energií a spotřebě kancelářských potřeb. 

 

Velký význam pro další modernizaci prostor školy měla mimořádná investiční dotace zřizovatele 

na rekonstrukci elektro rozvodů na ul Divadelní. Bohužel tyto prostředky nepokryly celý nárok 

akce, muselo dojít k rozdělení na dílčí etapy, tzn. suterénní prostory a školní jídelna s kuchyní 

nebyly zrekonstruovány. Budeme dále žádat zřizovatele o krytí nákladů na pokračující etapu v roce 

2018.. 

 

V doplňkové činnosti škola uzavřela hospodaření se ziskem ve výši 84.138,63 Kč, byl tvořen při 

stravování cizích strávníků ve školní jídelně, při pronájmech tělocvičen a školních bytů, z realizace 

rekvalifikačních kurzů. Byl převeden do rezervního fondu k vytvoření zdroje na opravy a údržbu 

majetku. 

 

 

10.2 Mimorozpočtové zdroje v roce 2017 

 

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

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

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

hodnota výnosů z projektové činnosti činila téměř 3,6 mil. Kč. 

  

Projekt Hodnota grantu 

 v Kč 

Výše čerpání 

2017 v Kč 

IT-Solutions in Production and Business,  

ORJ 2001, 1. 9. 2014 – 30. 8. 2017 
1.592.505,00 455.538,06 

Industry 4.0 Smart Company and Smart Schools 

ORJ 5455,  
 33.542,24 

Profesní růst III – brána k úspěchu ve vzdělávání 

ORJ 4594, 1. 8. 2017 – 31. 10. 2018 
387.050,00 161.606,13 
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International ICT Competitions for Increasing the 

Quality of Secondary Schools 

ORJ 3865, 1. 9. 2015 – 31. 8. 2018 

920.619,00 285.002,45 

Studenti bez hranic VII 

ORJ 2944, 1. 6. 2015 – 31. 5. 2017 
2.431.800,00 1.330.434,53 

Studenti bez hranic VIII 

ORJ 3033, 1. 8. 2016 – 31. 5. 2017 
1.909.233,00 917.235,98 

Studenti bez hranic IX 

ORJ 4566, 1. 8. 2017 – 31. 8. 2019 
3.042.250,00 361.868,80 

Sociální podnikání, ORJ 8420, partnerství s ESP 

příjemcem, 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 
585.000,00 54.402,66 

 

 

10.3 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018 

 

Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2018 v aktuálním znění k 28. 6. 2018: 

 

Příspěvek na krytí přímých neinvestičních výdajů 

  Výše ukazatele v Kč 

MŠMT –  Prostředky na platy  26 664 929 

ÚZ 33353 Ostatní osobní náklady         150 000 

 Ostatní (odvody + FKSP + přímý 

ONIV) 

11 188 652 

RP MŠMT Excelence SŠ – ÚZ 33038 9 309 

RP „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a 

studentů VOŠ na období leden – červen 2017“ 
14 000 

CELKEM 41 026 890 

 

Dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů 

  Výše ukazatele v Kč 

Provozní náklady – ÚZ 0   7 492 000 

Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – 

ÚZ 205 
    1 085 000 

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování  

– ÚZ 333 
79 600 

CELKEM   8 656 600 

 

Účelová investiční dotace do investičního fondu 

  Výše ukazatele v Kč 

„Rekonstrukce vzduchotechniky ŠJ“   1 700 000 

 

 

10.4 Mimorozpočtové zdroje v roce 2018 

 

V období 2018 pokračuje snaha školy získat a čerpat prostředky z mimorozpočtových zdrojů 

(Erasmus+, projekty MŠMT, grantové řízení Města Nový Jičín).   
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Dále jsou také poskytovány služby Centra dalšího vzdělávání v oblasti rekvalifikací a odborných 

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

učeben po ukončení řádného školního vyučování. Pronájem školních bytů dále pokračuje, na 

pracovišti Dukelská 350 v Šenově u N. J. jsou to dva byty a na Divadelní v N. J. jeden byt.  

 

 

11.  Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů  

 
Mendelově střední škole se již dlouhodobě daří úspěšně zapojovat do celé řady mezinárodních 

projektů. Dostalo se nám mimořádné elitní výsady, kdy jsme jako jedna ze sedmi škol z celé České 

republiky obdrželi ze strany NAEP CERTIFIKÁT VET CHARTER, která nám umožňuje 

podávat projektové žádosti ve zjednodušené podobě. 

 

Veškeré projektové aktivity jsou zpracovány v příloze č. 11. 

 

V letošním školním roce jsme vstoupili do nového projektu spolu se sociálními partnery školy. 

 

Projekt: Industry 4.0 - Smart Companies and Smart Schools. Partnership for Educational Europe 

 

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA202-035455 

 

Koordinátor projektu: Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace 

 

Partneři projektu: BHAK-HBLW Rohrbach (AT), Oberaigner Powertrain GmbH (AT), Askim 

videregående skole (NO), Dynatec AS (NO), ATS, aplikované technické systémy s.r.o. (CZ) 

 

Grantové schéma: Erasmus+ KA202 – projekty spolupráce v oblasti odborného vzdělávání; 

řízeno národní agenturou - Domem zahraniční spolupráce 

 

Ve školním roce 2017/2018 naše škola prvním rokem řídila velký tříletý mezinárodní projekt 

Partnerství v odborném vzdělávání Erasmus+. Záměrem projektu je intenzivní mezinárodní 

spolupráce učitelů ICT, jejich studentů (partnerské školy z ČR, AT a NO) a rovněž odborníků na 

informační a komunikační technologie z těchto tří zemí (ATS, Dynatec a Oberaigner Powertrain) v 

oblasti průmyslu 4.0. Spolupráce je rozdělena do těchto oblastí: shromažďování a reportování 

výrobních dat, systémy pro řízení výroby, řízení výrobních operací, chytré produkty, Marketing 

4.0. Hlavním cílem projektu je zlepšit dovednosti žáků středních škol ve vztahu k požadavkům ICT 

společností - jejich potenciálních budoucích zaměstnavatelů. Učitelé předmětů ICT mají příležitost 

zlepšit své dovednosti a kompetence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a porovnat rozdíly 

v české, rakouské a norské školní praxi. 

 

Ve školním roce 2017/2018 byly realizovány tyto konkrétní projektové aktivity: 

 

1) úvodní organizační setkání koordinátorů projektu a učitelů ICT (Mendelova střední škola, Nový 

Jičín, 5. – 8. 11. 2017) 

2) učitelský workshop - téma sběru průmyslových dat a jejich reportování (ATS, Nový Jičín, 10. – 

13. 12. 2017) 

 

3) studentský workshop – téma sběru dat a jejich reportování (Mendelova střední škola, Nový 

Jičín, 22. – 28. 4. 2018) 
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4) vytvoření projektového webu 

   

5) diseminace projektových aktivit 

 

Škola je zapojena do dvouletého projektu „Šablony“, v letošním roce jsme započali s naplňováním 

všech aktivit, do kterých jsme vstoupili a celý projekt ukončíme v příštím školním roce. Každý 

vyučující má zřízené své portfolio. 

 

V rámci „Šablon“ jsme rovněž připravili ŠAP který postupně realizujeme. 

 

 

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

V rámci Centra dalšího vzdělávání Mendelovy střední školy nabízíme na webových stránkách 

školy řadu vzdělávacích programů pro dospělé. 

 

Ve školním roce 2017/2018 proběhly dva kurzy dalšího vzdělávání Sanitář.  

První kurz Sanitář podzim 2017 v období 2. října 2017 až 14. listopadu 2017,  kdy probíhala 

teoretická výuka, praktická část byla realizována  od 20. listopadu do 1. prosince 2017 a závěrečné 

zkoušky se konaly 7. prosince 2017. Kurz úspěšně absolvovalo všech 6 posluchačů kurzu. 

 

Druhý kurz Sanitář jaro 2018 v období 5. března 2018 až 17. dubna 2018,  kdy probíhala 

teoretická výuka, praktická část byla realizována  od 23. dubna do 4. května 2018 a závěrečné 

zkoušky se konaly 16. května 2018. Kurz úspěšně absolvovalo všech 12 posluchačů kurzu. 

.  

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  

 financovaných z cizích zdrojů 

 
Škola je již tradičně úspěšným žadatelem v grantovém řízení Domu zahraničních služeb, kdy 

získává podporu v rámci projektů Erasmus+. Po ukončení projektového období operačního 

programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost vstupuje vedení školy do OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání Šablony pro SŠ a VOŠ. Dále využíváme i prostředky z grantového řízení Města Nový 

Jičín nebo obce Šenov u Nového Jičína pro podporu v pořádaných soutěžích a výchovu žáků 

základních škol v oblasti poskytování první pomoci. 

 

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

1. Studenti bez hranic VIII – 2015-1-CZ01-KA102-013033    
 období: 1. 8. ´16 – 31. 7. ´18  vyúčtování: do 31. 7. 2018  

 rozpočet: 70.660,- eur    

 Erasmus+ sekce odborného vzdělávání, výjezdy žáků na odborné praxe                   

2. International ICT Competitions -  2015-1-CZ01-KA219-013865_1   
období: 1. 9. 2015   vyúčtování: do 31. 8. 2018  

 rozpočet: 34.097,- eur  

 Erasmus+ sekce partnerství, IT soutěže žáků napříč Evropou 

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

3. Industry 4.0 – Smart Companies and Schools – 2017-1-CZ01-KA202-035455  

 období: 1. 9. ´17 – 31. 8. ´20  vyúčtování: do 30. 9. 2020  

 rozpočet: 123.620,- eur    

 partnerský projekt, grant se dělí mezi další subjekty: AUS, NOR, školy + firmy 



 - 62 - 

4.    Profesní růst III – 2017-1-CZ01-KA101-034594       

 období: 1. 8. ´17 – 31. 10. ´18 vyúčtování: do 31. 10. 2018  

 rozpočet: 15.482,- eur    

 Erasmus+ školní vzdělávání, další vzdělávání pedagogů školy v zahraničí 

5.   Studenti bez hranic IX – 2017-1-CZ01-KA102-034566      

 období: 1. 8. ´17 – 31. 7. ´19  vyúčtování: do 31. 8. 2019  

 rozpočet: 121.690,- eur    

 Erasmus+ sekce odborného vzdělávání, výjezdy žáků na odborné praxe                 

6. Partnerství Sociální podnikání – 2017-1-ES01-KA219-038420_3   
období: 1. 9. ´17 – 31. 8. ´19  vyúčtování: do 30. 9. 2019 

 rozpočet: 23.385,- eur  

 Erasmus+ sekce partnerství, spolupráce žáků SŠ ESP, Chor., Itálie … 

 

financované v rámci EU – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha: 

 

1. Šablony Mendelovy střední školy 2017 – projekt v rámci výzvy OP VVV, zjednodušené  

vykazování, rozpočet 1,5 mil Kč, období 1. 9. 2017 až 31. 8. 2020 

 

2. grant Města Nový Jičín – První pomoc pro žáky 9. tříd základních škol – 20 tis. Kč 

 

 

14.   Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi  

    zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Hodnocení spolupráce vedení s ZO ČMOS ve školním roce 2017/2018: 

 

při organizaci Mendelovy střední školy, Nový Jičín, p. o. pracuje ZO ČMOS PŠ, která má 

aktuálně10 členů. Vztahy mezi vedením organizace a ZO ČMOS upravuje kolektivní smlouva.  

Závazky mezi vedením organizace a výborem ZO ČMOS byly pravidelně kontrolovány a 

dodržovány.  

Spolupráci lze hodnotit jako dobrou. Obě strany se vzájemně informovaly o jednáních  s vyššími 

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

kterých se projednávaly otázky týkající se obou stran a vyplývající z kol. smlouvy, dle potřeby 

jednala s předsedkyní ZO o úkolech či problémech školy. 

Ředitelka organizace sama iniciovala některá setkání se členy ZO ČMOS.  

 
Na škole se již dlouhodobě snažíme o co nejlepší uplatnění našich absolventů na trhu práce, ale i o 

úspěšné prohloubení kvalifikace při dalším studiu na VOŠ a VŠ. Proto je důležité, aby jejich 

znalosti a dovednosti korespondovaly co nejvíce s tím, co od nich očekávají jejich budoucí 

zaměstnavatelé. Z těchto důvodů máme velkou síť sociálních partnerů. Vzájemnou spolupráci 

uplatňujeme nejvíce v oblastech: 

 

 spolupráce při zajišťování odborného výcviku a odborné praxe 

 účast odborníků z praxe při maturitních zkouškách u oboru zdravotnický asistent 

 zajišťování dalšího vzdělávání pro sociální partnery 

 zajišťování exkurzí 

 spolupráce na mezinárodních projektech 
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Velký přínos vidíme ve spolupráci se zahraničními školami a institucemi pro zajišťování 

odborných stáží našich žáků 3. ročníků. 

 

Letos jsme se také stali fakultní školou Slezské univerzity. Bohužel se nepodařilo z důvodu nemoci 

proděkanky oficiálně předat označení – desku k umístění na budovu školy. Tento slavnostní akt 

bude uskutečněn v příštím školním roce. 

 

Přehled našich partnerů ve vzdělávání je uveden v příloze č. 12. 

 

Výroční zpráva byla projednána na Školské radě dne 15. 10. 2018 a  na pedagogické radě dne  

27. 8. 2018.  

 

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

údajů v rozsahu jméno a příjmení. Odpovídá nařízení o ochraně osobních údajů v rámci GDPR. 
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