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Základní údaje o škole

l.

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
Praktická sestra – denní čtyřleté studium
Praktická sestra – večerní pětileté studium
Praktická sestra – večerní tříleté pomaturitní studium
Zdravotnické lyceum – denní čtyřleté studium

Cílem v přípravě žáků školy je především vychovat odborníky, kteří budou samostatně
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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
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,
dvě učebny 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 moderní
kuchyň a školní jídelna.
Součást IT a veřejnosprávní na Tyršově ulici využívá 2 budovy v centru města, je zde 19
učeben s kvalitním technickým vybavením a 14 dataprojektory (v 5 učebnách pro ICT a PEK, 8
v kmenových učebnách), internet, fitcentrum. IT úsek školy je vybaven 3 kusy 3D tiskáren, 18
Lego roboty. V letošním roce jsme dokupovali jednu 3D tiskárnu.
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, moderní odborná učebna CJL s audiovizuální
technikou, studovna s IT vybavením a tabletová učebna. Využíváme rovněž odbornou učebnu
pro výuku fiktivní firmy, kterou jsme letos dovybavili moderní technikou..
V rámci projektu ROP Moravskoslezsko jsme v minulosti vybudovali 2 nové multimediální
učebny pro výuku cizích jazyků.
Pro výuku tělesné výchovy a volnočasové aktivity slouží tělocvična s nářaďovnou, posilovna,
běžecká dráha s tartanovým povrchem, doskočiště.
Žáci mají možnost stravovat se ve výdejně 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

68-43-M/01 – Veřejnosprávní činnost podle ŠVP
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 obecních, 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.

120

Druh Schv.
stud. kap.
denní 120

2. 18-20-M/01 Informační technologie podle ŠVP
95
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.

denní 120

3. 63-41-M/02 Obchodní akademie podle ŠVP
103
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.

denní 380

4. 78-42-M/02 Ekonomické lyceum podle ŠVP
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 vysokoškolského studia. Žáci mohou pracovat v mezinárodních evropských
projektech, zúčastňují se odborných zahraničních stáží v podnicích,
případně výměnných pobytů v zemích EU.

denní 120

-5-

5.78-42-M/04 Zdravotnické lyceum podle ŠVP
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
č. j. MSŠ/ŠVP-ZA/5/2010 ze dne 30. 8. 2010
s platností od 1. září 2010 – dobíhající obor
- 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 nemocnicích, 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
večerní studium pro absolventy základní školní
docházky – dobíhající obor

denní 120

115

85

0

denní 240

večerní 150

8. 53-41-M/03 Praktická sestra podle ŠVP
32
schválených MŠMT ze dne 27. srpna 2018
s platností od 1. září 2018
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 nemocnicích, na poliklinikách, v lékařských a ošetřovatelských centrech
v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v zařízeních
sociální péče a služeb.

denní 240

9. 53-41-M/03 Praktická sestra podle ŠVP
schválených MŠMT ze dne 27. srpna 2018
s platností od 1. září 2018
pomaturitní večerní studium

večerní 150

Celkem za Mendelovu střední školu, Nový Jičín, p. o.
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30

700

žáků

3.

Přehled pracovníků školy
a. Pedagogičtí pracovníci (viz přiložená tabulka)
b. Provozní pracovníci (viz přiložená tabulka)

- Pedagogičtí pracovníci
Jméno

Važanská
Purmenský
Tylová
Bobek
Stanková
Kubiszová
Abrahám
Arnošt
Bajtková
Baďurová
Blahetová
Brandejs
Budinská
Csengeová
Dobiáš
Eslerová
Galiová
Glogar
Herman
Hermanová
Hrachový
Jandl
Jermář
Jírová
Janičková
Klementová
Klevarová
Kocůrková
Kracíková
Kupčák
Kubínová
Lacková
Lédr
Lédrová
Macek
Matúš
Michalová
Mílková
Moravcová
Navrátilová
Olbrechtová
Pagáčová
Pěchová
Rapčan
Rosová
Rušarová
Skřivánek

Renata
Lubomír
Simona
Jan
Monika
Monika
Ladislav
Jiří
Ivana
Jana
Hana
Petr
Lenka
Karla
Jaromír
Sylva
Olga
Čestmír
Václav
Miroslava
Josef
Roman
Martin
Lenka
Petra
Renáta
Kateřina
Alena
Gabriela
Petr
Kateřina
Martina
Zdeněk
Pavlína
Břetislav
Zdeněk
Lenka
Pavla
Lucie
Denisa
Svatava
Jana
Milada
Milan
Pavla
Andrea
Radan

PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Ing.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
MUDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Ing.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
PhDr.

Prac. zař. Vyučované předměty

Kvalifikace

Aprobace

Ř
ZŘ
ZŘ
ZŘ
ZŘ
ZŘ
int. učitel
int. učitel
int. učitel
int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel

FF/UK Praha
PřF/UP Olomouc
PedF a LF/UP Olomouc
UP Olomouc
UP Olomouc
VŠE Praha,SU Opava
VŠE Praha
VŠB Ostrava
UJEP Brno
UP Olomouc
MU Brno
VUŤ Brno
OU Ostrava
PedF/UP Olomouc
UP Olomouc
PedF Olomouc
VŠB Ostrava
ZČU Plzeň
VŠB Ostrava
PedF/UP Olomouc
UP Olomouc
PF Ostrava
OU Ostrava
UP Olomouc
PedF, UP Olomouc
PedF. Ostrava
Slezská univ. Opava
PF Ostrava, SU Opava
PřF/UP Olomouc
OU Ostrava
LF/MU
PedF, UP Olomouc
PF Ostrava
UP Olomouc
OU př.F Ostrava
VŠB Ostrava
VŠZe Brno
Bakalář. stud. Ostrava
SU Opava
UK Praha
OU Ostrava, FF
SU Opava
PedF UP Olomouc
UP Olomouc
OU Ostrava
OU Ostrava
UP Olomouc

učitelství pro SZŠ
MAT,CHE
učitelství pro SZŠ
MAT, INF
CJL, OBN
ANJ, SPJ, odb.předm.
odb. předm.
odb. předm.
CJL, DEJ
NEJ, OBN, RUJ
CJL, OBN
odb.předm. ANJ
odb. předm.
učitelství pro SZŠ
NEJ, TEV
učitelství pro SZŠ
ANJ, odb. předm.
TEV
IKT
učitelství pro SZŠ
DEJ, OBN
MAT, ZTE
OBN, ZTE
CJL, OBN
učitelství pro SZŠ
učitelství všerob.vzděl.př.
DEJ-NJ
ANJ, RUJ, TEV
Bi-M
MAT,ITE
všeobecné lékařství
učitelství pro SZŠ
Čjl-D
CJL,OBN
matematika v eko.
odb. předm.
CHE
Ose-Osn
AGJ
AGJ
ANJ, CJL
odb. předm.
učitelství pro SZŠ
učitelství SOM+zdrav.př.
ICT
ANJ, NEJ
ANJ, FRJ

PSP
MAT,INF,CHE
OSE,OSN
MAT, INF
OBN, CJL, VSP, PRA
SPJ
UCE, PRA, EKO, PEU
ESP, MAN, INF
CJL, DEJ
OBN, NEJ
CJL, OBN
ANJ
UCE, EKO, PEK, PRA
SOM,OSE,OSN
NEJ, TEV
SOM,OSE,OSN
ANJ
TEV, BIO, ÏNF
IKT
KLIN.PROP,OSE,OSN
HOZ, PRA, DEJ, ZSV
MAT, MAS
INF, VSP, ZSV, OBN
CJL, ZSV, SVS, SPK
SOM, OSE, OSN
AGJ, MAT
NEJ, DEJ
ANJ, TEV, PEK, RUJ
BIO, MAT,INF
MAT
KLIN. PROP
SOM, OSE,OSN
TEV, CJL,DEJ
CJL, OBN
MAT
INF
CHE
OSE,OSN
ANJ
ANJ, HV
ANJ, SPJ, CJL
PEK
SOM, OSE,OSN
SOM, OSE,OSN
ICT, GRA
ANJ, NEJ
ANJ, FRJ
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Délk
a
ped.
prax
e
40
36
20
24
28
30
20
16
38
23
17
23
23
35
28
16
22
16
7
25
38
32
17
27
14
32
17
39
20
9
16
13
33
15
13
24
28
28
11
15
17
19
18
24
32
20
23

Solanská
Spálová
Šádková
Šerá
Škyvarová
Šuláková
Tomek
Týlová
Vraná
Vránová
Vrbková
Zapletal
Žlebek

Lenka
Marcela
Irena
Ivana
Hana
Alžběta
Dalibor
Jitka
Marie
Iva
Radmila
Petr
David

Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel.
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel
Int. učitel

OSE, OSN
UCE, ADP, VEF
TEV,ZEM
ZEM, TEV
MAT, MAS, ITE, PEK
AGJ
HOZ, PEK, RUJ
NEJ, ZSV, SPK, PRA
MAT,FYZ
OSE,OSN
OSE,OSN,ZVZ
CJL, FIL, SVS
HOZ, ITE

PedF UP Olomouc
VŠB Ostrava
FTVS Bratislava
UP Olomouc
UP Olomouc, VŠB Ova
SU Opava
PF Ostrava
UJEP Brno
OU Ostrava
PedF/UP Olomouc
PedF/UP Olomouc
MU Brno
Ped.F OU

učitelství pro SZŠ
odb. předm.
TEV,ZEM
ZEM,TEV
MAT, ITE, PEK
AGJ
HOZ, RUJ
TEV, OBN, NEJ
FYZ
učitelství pro SZŠ
učitelství pro SZŠ
CJL, FIL
ZEM, TEV

Provozní zaměstnanci
Jméno a příjmení

Prac. zařazení

Délka praxe

Úvazek

Šamajová Miroslava
Holková Vlasta
Horáková Zuzana
Dvořák David
Konvičná Šárka
Šolcová Renáta
Staroňová Martina
Tvrzníková Eva

THP
THP
THP
THP
THP
THP
THP
THP

33
13
13
3
35
19
32
38

100 %
100 %
75 %
100 %
100 %
60 %
100 %
100 %

Blažková Jana
Bezděková Dana
Čanecká Ivana
Jančíková Pavla
Navrátilová Eva

Obchodně provozní zaměstnanec
Obchodně provozní zaměstnanec
Obchodně provozní zaměstnanec
Obchodně provozní zaměstnanec
Obchodně provozní zaměstnanec

29
37
31
28
30

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Čanecký Ján
Dorazil Dušan
Geryková Jarmila
Hašová Nela
Mikešová Veronika
Ondřejová Miroslava
Šimíčková Dana
Štěpánek Martin

Provozní zaměstnanec
Provozní zaměstnanec
Provozní zaměstnanec
Provozní zaměstnanec
Provozní zaměstnanec
Provozní zaměstnanec
Provozní zaměstnanec
Provozní zaměstnanec

nesleduje se
43
26
nesleduje se
nesleduje se
nesleduje se
nesleduje se
18

75 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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23
29
30
11
24
24
30
35
37
30
22
16
14

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

1,23

31 – 40 let

4

12

16

19,75

41 – 50 let

9

21

30

37,05

51 – 60 let

7

20

27

33,33

61 – více let

2

5

7

8,64

celkem

23

58

81

100,00

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
dosažené vzdělání

muži

ženy

celkem

%

základní

0

1

1

1,23

střední (bez VL)

0

0

0

0,00

střední odborné (s VL)

3

7

10

12,35

úplné střední (s maturitou)

1

7

8

9,88

vyšší odborné

0

0

0

0

vysokoškolské

21

41

62

76,54

celkem

25

56

81

100,00
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
Pracoviště: IT a veřejnosprávní
odborná kvalifikace

splňuje

nesplňuje

celkem

%

učitelé VVP

12

0

12

100

učitelé OP

7

0

7

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
3D modelování
Anglický jazyk
Aplikace na PC
Aplikovaná psychologie
Biologie
Cvičení k právu a VSP
Český jazyk a literatura
Databázové systémy
Dějepis
Ekonomika
Elektronické publikování
Fyzika
Grafika na PC
Chemie
Informační a komunikační
technologie
Matematika
Německý jazyk
Občanská nauka
Operační systémy
Písemná a elektronická komunikace
Počítačové sítě
Právo
Programování
Robotika
Ruský jazyk
Společenská kultura
Společenskovědní seminář
Španělský jazyk
Tělesná výchova
Účetnictví
Úvod do výpočetní techniky
Veřejná správa
Zeměpis

zkratka
3DM
ANJ
APC
APS
ZPV
CPV
CJL
DSY
DEJ
EKO
ELP
FYZ
GRA
CHE

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ICT
MAT
NEJ
OBN
OSY
PEK
POS
PRA
PRO
ROB
RUJ
SKU
SVS
SPJ
TEV
UCE
ÚVT
VSP
ZEM

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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

1

0

1

100

ICT koordinátor

1

0

1

100

Aprobovanost výuky
Pracoviště: Zdravotnictví
Předmět
Anglický jazyk
Biologie
Český jazyk a literatura
Dějepis
Ekonomika
Fyzika
Chemie
Informační a komunikační technologie
Klinická propedeutika
Latinský jazyk
Matematika
Německý jazyk
Občanská nauka
Ošetřování nemocných
Ošetřovatelství
První pomoc
Psychologie
Psychologie a komunikace
Ruský jazyk
Seminář k maturitní práci z odborných
předmětů
Seminář k maturitní profilové zkoušce
z odborných předmětů
Somatologie a odborná latinská
terminologie
Tělesná výchova
Veřejné zdraví a výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
Základy ošetřovatelství
Znakový jazyk

zkratka
ANJ
Bi
CJL
DEJ
EK
F
CH
ICT
KP
LJ
MAT
NEJ
OBN
OSN
OSE
PP
PS
PSK
RUJ

100%
100%
100%
56%
100%
100%
100%
80%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

MS

100%

MSP

100%

SOM
TEV
VZ
Vkz
ZOSE
ZJ

100%
100%
100%
100%
100%
100%

%
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
Pracoviště: Ekonomika
odborná kvalifikace

splňuje

nesplňuje

celkem

%

učitelé VVP

12,1

0

12,1

100

učitelé OP

5,9

0

5,9

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
Matematika
Český jazyk a literatura
Německý jazyk
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Španělský jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Zeměpis
Tělesná výchova
Chemie
Fyzika
Biologie
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Účetnictví
Písemná a elektronická komunikace
Volitelné předměty

zkratka
MAT
CJL
NEJ
AGJ
RUJ
SPJ
OBN
DEJ
ZEM
TEV
CH
F
Bi
ICT
EKO
UCE
PEK

%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
80%
100%
100%
100%
100%
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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 potřetí a pro velký zájem ze strany budoucích
žáků máme v plánu v této činnosti pokračovat (březen 2020).

Výsledky přijímacího řízení
Datum konání přijímací zkoušky: 12. a 16. dubna 2019

1. kolo
Informační technologie
Veřejnosprávní činnost
Zdravotnické lyceum
Praktická sestra
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

2. kolo a další kola
Informační technologie
Veřejnosprávní činnost
Zdravotnické lyceum
Zdravotnický asistent
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

Počet
přihlášených

Přijato

47
52
48
63
56
39

30
29
30
30
30
30

Počet
přihlášených
1
0
0
0
2
2

Přijato
1
0
0
0
2
2

- 13 -

Proti
rozhodnu
tí se
odvolalo
3
7
6
2
2
0

Celkový
počet zápis.
lístků

Celkový
počet
nepřijatých

26
27
27
29
16
19

17
23
18
33
36
20

Proti
rozhodnu
Celkový
tí se
počet zápis.
odvolalo
lístků
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkový
počet
nepřijatých
0
0
0
0
0
0

5.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (viz přiložené tabulky)
5.1
5.2

Tabulka a) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání
Tabulka b) Výsledky maturitních zkoušek (podrobná analýza – viz příloha č. 1)

Velmi vysokou úroveň mají již tradiční maturitní práce s obhajobou našich lyceistů.
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5.1
Přehledné údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Mendelovy střední školy, Nový Jičín

Počet z neprospěl nebo
neklasifikován

Výsledky na konci roku
Třída

třídní učitel

Počet
žáků
celkem

z toho
dívek

z toho
chlapců

Průměrná
známka

Prospěl s
vyznam.

Prospěl

Neprospěl

Neklas.

Omluvená
absence

Neomluvená absence

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

95

8

87

8

83

3

1

2,46

2

2

0

6223

55,43

91

0,67

6843M/01

Veřejnosprávní
činnost

120

83

37

18

102

0

0

2,09

0

0

0

7295

61,1

48

0,4

5341M/01

Zdravotnický
asistent

117

117

10

13

92

11

1

2,41

5

0

0

8528

74,07

12

0,10

7842M/04

Zdravotnické
lyceum

115

115

25

20

85

0

10

1,98

3

1

0

8837

77,20

141

0,30

5341M/01

Zdrav.asistent
večerní

31

31

4

10

20

0

1

1,71

1

0

0

702

23,40

0

0,00

- 15 -

Šk. r. 2018/19 – Informační technologie a veřejnosprávní činnost

Třída

třídní
učitel

Počet
z
z toho
žáků
toho
chlapců
celkem dívek

Omluvená
Přestup/
absence
Průměrná
Opakují Vyloučení
zanechání
známka
ročník ze studia
studia
Prospěl Neprospěl Neklasifikován
Celkem Průměr

Výsledky na konci roku
Prospěl s
vyznamenáním

Neomluvená
absence
Celkem

Průměr

IT1

M. Spálová

21

2

19

1

20

0

0

2,22

0

0

0

1227

29,36

6

0,3

IT2

P. Rosová

28

2

26

2

23

0

0

2,85

2

1

0

2458

83,63

34

0,4

IT3

J. Baďurová

20

2

18

2

18

0

0

2,35

0

0

0

1129

56,45

1

0,05

IT4

J. Arnošt

26

2

24

3

22

0

1

2,42

0

1

0

1409

52,27

50

1,92

VS1

I. Šádková

29

25

4

7

22

0

0

1,87

0

0

0

2709

93,48

2

0,07

VS2

J. Pagáčová

31

23

8

4

27

0

0

2,1

0

0

0

1524

49,16

2

0,06

VS3

B. Macek

31

26

5

4

27

0

0

2,16

0

0

0

1719

55,45

15

0,48

VS4

M. Jermář

29

9

20

3

26

0

0

2,23

0

0

0

1343

46,31

29

1

- 16 -

Školní rok 2018/19 – Obchodní akademie a ekonomické lyceum
Omluvená
absence

Výsledky na konci roku

Třída

třídní
učitel

Počet
z
z toho
žáků
toho
chlapců
celkem dívek

Přestup/
Průměrná
Opakují Vyloučení
známka zanechání ročník ze studia
Prospěl s
Prospěl Neprospěl neklasifikován
Celkem
studia
vyznamenáním

Neomluvená
absence

Průměr

Celkem

Průměr

EL1

David
Žlebek

28

22

6

12

16

0

0

1,68

0

0

0

1791

63,96

0

0

EL2

Zdeněk
Matúš

30

24

6

13

17

0

0

1,64

0

0

0

1757

58,57

0

0

EL3

Lenka
Budinská

31

25

6

15

16

0

0

1,57

0

0

0

1279

41,26

0

0

EL4

Jitka
Týlová

31

22

9

5

24

2

0

2,16

2

0

0

1596

51,48

3

0,10

OA1

Čestmír
Glogar

29

23

6

5

21

2

1

2,13

2

1

0

2071

71,41

3

0,10

OA2

Lucie
Matějíková

29

24

5

4

25

0

0

2,17

0

0

0

1326

45,72

4

0,14

OA3

Roman
Jandl

26

5

21

1

25

0

0

2,13

0

0

0

1861

71,58

1

0,04

OA4

Dalibor
Tomek

18

13

5

3

15

0

0

2,28

0

0

0

828

46,0

0

0
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Školní rok 2018/19 – Zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum
Počet
z
z toho
Třída třídní učitel
žáků
toho
chlapců
celkem dívek

Omluvená
Přestup/
absence
Průměrná
Opakují Vyloučení
známka zanechání ročník ze studia
Prospěl s
Prospěl Neprospěl neklasifikován
Celkem Průměr
studia
vyznamenáním
Výsledky na konci roku

Neomluvená
absence
Celkem

Průměr

PS1

Mgr. A
Šuláková

32

32

0

6

25

0

1

1,86

0

0

0

1633

51,03

0

0

ZA2

Mgr. L.
Zdeněk

31

29

2

2

27

2

0

2,4

2

0

0

3364

112,13

0

0

ZA3

Mgr. M.
Lacková

29

27

2

4

22

3

0

2,51

3

0

0

1475

50,86

12

0,41

ZA4

Mgr. I.
Vránová

25

19

6

1

18

6

0

2,85

0

0

0

2056

82,24

0

0

ZL1

Mgr. P.
Lédrová

28

22

6

7

19

0

2

1,74

1

0

0

2408

86

0

0

ZL2

Mgr. R.
Klementová

30

21

9

5

24

0

1

1,99

1

0

0

1587

52,9

0

0

ZL3

Mgr. G.
Kracíková

28

22

6

4

17

0

7

2,18

1

1

0

2369

84,6

106

0

ZL4

Mgr. H.
Blahetová

29

25

4

4

25

0

0

2

0

0

0

2473

85,28

35

1,21

PS2

Mgr.
M.Rapčan

31

26

4

10

20

0

1

1,71

1

0

0

702

23,4

0

0
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5.2 Maturitní zkoušky ve školním roce 2018 – 2019
Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky součást Zdravotnictví
Výsledky u maturitní zkoušky
Prospěl s
vyznamenáním

Prospěl

Neuzavřel
4. ročník

Neprospěl

Celkem

4.ZA

0

18

5

2

25

4.ZL

7

20

2

0

29

Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky součást Ekonomika
Výsledky u maturitní zkoušky
Prospěl s
vyznamenáním

Prospěl

Neuzavřel
4. ročník

Neprospěl

Celkem

EL4

3

24

2

2

31

OA4

2

13

3

0

18

Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky součást IT a veřejnosprávní
Výsledky u maturitní zkoušky
Prospěl s
vyznamenáním

Prospěl

Neuzavřel
4. ročník

Neprospěl

Celkem

IT4

3

21

1

1

26

VS4

3

22

4

0

29
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

6.

Na všech součástech školy byly splněny úkoly „Minimálního preventivního programu“ (dále
MPP).
Součást Zdravotnictví:
- 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

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:
Nehodou to začíná - Beseda o rizicích v dopravě a mladistvých za volantem (1. – 3. r.)
Úkoly pro příští školní rok 2019/2020:
- pokračovat v tematických besedách na téma - Šikana a kyberšikana, Drogy, Kouření,
Sexualita a problémy s ní spojené a besedách pro 1. ročníky na téma HIV/AIDS, 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

-

získání podkladů pro obnovu školní preventivní strategie na léta 2020 – 2025
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-

tvorba žádosti o nový grant

Součást veřejnosprávní:
1. ročníky
- adaptační kurzy (viz dřívější zpráva) + dotazníkové šetření – hodnocení AK (říjen 2018)
-

kyberšikana, šikana, kyberbezpečnost (prosinec 2018)

-

program na rozvoj spolupráce a důvěry (v rámci LVK, březen 2019)

-

nehodou to začíná – beseda (duben 2019)

-

sebeobrana v praxi - workshop) (květen 2019)

-

beseda „HIV, AIDS a sexuální hygiena“ (červen 2019)

-

dotazníkové šetření „Klima školy“ (červen 2019)

2. ročníky
- beseda na téma „Pohlavní život a vztahy“ v hodinách TEV (listopad 2019)
-

workshop „Agresivita, asertivita, pasivita“, nácvik asertivního chování při komunikaci
(únor 2019 – VS2)

-

beseda a diskuse na téma „Kyberšikana“ s rozborem konkrétních situací v hodině SKU
(únor 2019)

-

nehodou to začíná – beseda (duben 2019)

3. ročníky
- skupinové aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce sebedůvěry a důvěry (TK – září 2018)
-

skupinová práce „Agresivita, asertivita, pasivita“, nácvik asertivního chování (leden 2019,
VS3)

-

beseda „Nehodou to začíná“ – (duben 2019)

-

testy zaměřené na poznání osobnosti a OSR – (květen, červen 2019 - VS3)

4. ročníky
- beseda na ÚP (březen 2019)
1. – 4. ročníky
- zdravý životní styl jako prevence rizikového chování (v průběhu roku, beseda a diskuse
v hodinách TEV)
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.
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Úkoly pro příští školní rok 2019/2020:
- 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 vyplývající z MPP a grantu MŠMT

Součást Ekonomika:
- získání souhlasu rodičů k testování žáků na OPL
-

zadání, analýza a zpětná vazba dotazníku na klima

-

spolupráce s výchovnou poradkyní a metodikem prevence

-

spolupráce s rodiči

-

aktualizace SOS kontaktů

-

plánované besedy

1. ročníky
- adaptační kurzy (viz dřívější zpráva)
-

právní odpovědnost – přednáška s okresním metodikem prevence

-

komunikace a řešení konfliktů – beseda s okresním metodikem prevence

-

Kyberšikana - beseda

2. ročníky
- lyžařský kurz
-

Jak dosáhnout štěstí – beseda s okresním metodikem prevence

-

Zvládání depresivních nálad – beseda s okresním metodikem prevence

3. ročník
- všichni studenti se zapojili do projektu Český den proti rakovině
-

Mezilidské vztahy – přednáška a beseda s PhDr. Janem Svobodou

4. ročníky
- divadelní přestavení
-

beseda na Úřadu práce

Úkoly pro příští školní rok 2019/2020:
- připravit a realizovat adaptační kurzy
a. dodržovat školní preventivní strategii
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b. pokračovat v besedách na aktuální témata
c. zadat a vyhodnotit dotazník pro žáky na klima ve třídách
d. 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 součásti Divadelní 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 2018/2019, byly
postupně splněny.

Všichni učitelé jsou pravidelně informováni o doporučeních školských poradenských zařízení.
Práce s těmito žáky se řídí vyhláškou 27/2016. Všichni učitelé byli i v letošním školním roce
2018/19 opět seznámeni s touto vyhláškou. Žáci jsou v evidenci v PPP Nový Jičín, Kroměříž a
SPC Ostrava. Případné problémy jsou řešeny pravidelně v rámci pedagogických rad a individuálně
s jednotlivými učiteli, žáky a jejich rodiči. 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 – 2 žáci - (sociální znevýhodnění, zdravotní problémy)
Žákyni sociálně znevýhodněné byly poskytnuty učebnice ze školního fondu. Druhé žákyni byl
PLPP vypracován kvůli časté absenci, která je způsobena zdravotními problémy.
b. 2. stupeň podpory – 7 žáků (vývojové poruchy učení a chování, středně těžká vada řeči,
zdravotní problémy)
Součást Divadelní, (zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent)
a. 2. stupeň podpory – 14 žáků (vývojové poruchy učení a chování, vada řeči, nadání)
b. 3. stupeň podpory – 1 žákyně (závažné vývojové poruchy učení) – i s pedagogickou
intervencí z anglického jazyka - poradna navrhovala vypracování IVP zejména
v jazykových předmětech – zákonná zástupkyně žákyně nežádala o povolení vypracovat
IVP pro svou dceru, vše konzultováno se zákonnou zástupkyní i s PPP poradnou
v Kroměříži..
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PPP poradna z Kroměříže si vyžádala vyhodnocení poskytování podpůrných opatření u 2 žáků s 2.
stupněm pedagogické podpory a u jedné žákyně s 3. stupněm pedagogické podpory.
Nadaný žák se zúčastnil školního kola olympiády z českého jazyka, školního kola matematické
soutěže. Rovněž v hodinách je mu poskytován prostor pro vlastní prezentaci a umožněno
prezentovat zadané domácí projekty pro podporu rozvoje jeho vědomostí a dovedností.
Součást Tyršova, (informační technologie a veřejnoprávní činnost)
a. 1. stupeň podpory - 3 žáci, z toho 1 žákyně v řešení (zdravotní problém – tiky) 2 žáci
sociálně znevýhodnění
b. 2. stupeň podpory - 13 žáků (vývojové poruchy učení, poruchy autistického spektra)
c. 3. stupeň podpory - 2 žáci (vada řeči, koktavost, těžší forma dyslexie a dysgrafie)
Výchovné poradkyně spolupracují s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně
pedagogickým centrem v Ostravě při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.

Poradenství pro rodiče a žáky
Na všech třech součástech vyhledávali pomoc převážně žáci ohrožení školním neúspěchem,
s osobními a psychickými problémy, popřípadě s 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. Rovněž rodiče zletilých i nezletilých žáků využívali konzultační hodiny
výchovných poradkyň k řešení výchovně vzdělávacích záležitostí svých dětí, ale i osobních
problémů. 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
vážnějšího rázu byly poskytnuty rodičům nezletilých žáků kontakty na psychology, psychiatry,
v případě zletilých žáků obdrželi tyto kontakty samotní žáci. I v letošním školním roce se třídní
učitelé zaměřili na zachycení prvních projevů záškoláctví a proto mnohdy nebylo potřeba
přistupovat k zásadnějším kázeňskými opatřením. Třídní učitelé sledovali absenci žáků, prováděli
pohovory s žáky, s rodiči, pravidelně zpracovávali dokumentaci o absenci žáků, spolupracovali
s výchovnými poradkyněmi. V případě potřeby vstupovaly výchovné poradkyně v rámci
třídnických hodin do jednotlivých tříd a diskutovali s žáky o pravidlech chování, jednání, o
mezilidských vztazích a o pravidelné systematické přípravě do vyučování.

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
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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. Výchovná poradkyně na ekonomické součásti s metodičkou prevence systematicky
pracovaly se třídou 2. B, do které chodí žákyně s psychickými problémy.

Žáci pobírající romskou podporu
Ve školním roce 2018 – 2019 nikdo z žáků nežádal o: „Podporu sociálně znevýhodněných romských
žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří.

Kázeňská opatření
Dalším důležitým úkolem bylo řešení kázeňských problémů studentů. V průběhu školního roku se
uskutečnilo několik schůzek VP s žáky, třídními učiteli, rodiči žáků, 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
žáky 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
 pozdní omlouvání absence
 používání mobilních telefonů ve výuce
 nedoložená absence
 nevhodné chování ve výuce
 plagiátorství
Výchovná opatření:
Napomínán
í TU

Důtk
a TU

Důtka
RŠ

Snížený stupeň
z chování

Výchovné
komise a
jednání

Podmíněné
vyloučení

Vyloučení
ze studia

Přerušení
studia

IT a VS

32

25

5

1 (II. st.)

11

0

0

1

SZŠ

15

16

3

5 (II. st.)

10

2

0

0

OA

0

3

0

0

3

0

0

0

Celkem

47

44

8

6 (II. st.)

24

2

0

1

Součást

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. Většina výchovných opatření
se týkala neomluvené absence, pozdního omlouvání absence, nevhodného chování ve vyučování, používání
mobilních telefonů ve výuce.
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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, problémy s prospěchem,
opakovanými 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

34

0

2. ročník

41

0

3. ročník

36

0

4. ročník

25

2

Celkem

136

2

Součást Tyršova
Třída

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

1. ročník

19

0

2. ročník

20

0

3. ročník

11

2

4. ročník

6

6

Celkem

56

8

Součást Divadelní (poznámka PS1 = pomaturitní studium)
Třída

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

1. ročník

21

0

2. ročník

23

3

3. ročník

12

2

4. ročník

26

17

PS1.ročník

3

0

Celkem

85

22

Celkem za všechny součásti: 277 pochval třídního učitele a 32 pochval ředitelky školy.
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Společné aktivity ve školním roce 2018/2019
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 ve spolupráci s metodiky prevence - klima ve třídě, ve škole, prevence užívání
alkoholu a drog.
Setkání s žáky 1. ročníků, zjišťování jejich motivace ke studiu, doporučení z PPP, SPC, podání informací o
náplni činnosti výchovného poradce.
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, centrem v Ostravě a s Centrem psychologické pomoci v Novém Jičíně, konzultace s PhDr.
Stanislavou Podžornou, konzultace s PhDr. Marií Blažkovou.
Informace výchovných poradkyň rodičům budoucích žáků 1. ročníků – červen 2019.
Učební styly, učební strategie, efektivita učení, trénink paměti, prevence školní neúspěšnosti - 1. ročníky,
poté individuální konzultace, nabídnuto i vyšším ročníkům.
Jednání o prospěchu s žáky 1. - 4. ročníků - zpětná evaluace, rozbor, možnosti nápravy, zaangažování
rodičů, učitelů.
Pravidelné metodické schůzky výchovných poradců s třídními učiteli, s ostatními učiteli a 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 Dukelská žáci třetího ročníku absolvovali projekt Svět práce. Finalisté školního kola se
zúčastnili fiktivního výběrového řízení na pozici asistent obchodního oddělení SS/Schäfer Hranice a
finanční poradce na přepážce v ČSOB.
Na součásti Divadelní žáci PS1 navštívili centrální sterilizaci a ošetřovací jednotky v Novojičínské
nemocnici, domov pro seniory Duha v Novém Jičíně. Žáci ZA2 byli na transfuzní stanici, v biochemické
laboratoři, rehabilitačním oddělení v Novojičínské nemocnici a v mobilním hospici Strom života v Novém
Jičíně, žáci ZL2 navštívili Univerzitu Palackého v Olomouci – lékařskou fakultou a shlédli anatomickou
pitvu. Třída ZA3 navštívila domov pro seniory Duha, mobilní hospic Strom života v Novém Jičíně, hospic
Citadela ve Valašském Meziříčí. Třída ZL3 shlédla rehabilitační oddělení v Novojičínské nemocnici a také
mobilní hospic Strom života, Univerzitu Palackého v Olomouci, a to Anatomický ústav a prostory lékařské
fakulty. Třída ZA4 navštívila Mateřskou školu, základní školu a střední školu pro sluchově postižené ve
Valašském Meziříčí. Třída PS2 byla ve speciální škole pro děti s kombinovanými vadami v Novém Jičíně.
Pro žáky 3. a 4. ročníků oboru zdravotnický asistent proběhl seminář s praktickou výukou sebeobrany
zdravotníků v nemocničním prostředí a to ve spolupráci s Městskou policií v Novém Jičíně. Pro žáky 3.
ročníků byl pořádán Den s profesionály, kdy zdravotníci z novojičínské nemocnice a záchranné služby
v Ostravě informovali žáky o svých profesích, seznámili je s novinkami ve zdravotnictví, novými
ošetřovatelskými postupy, zdravotnickou technikou, vše proběhlo formou interaktivních workshopů.
Vybraní žáci z 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent v rámci projektu Studenti bez
hranic absolvovali 3 týdenní pracovní stáž v Anglii a Německu, kde pečovali o nemocné v Domově pro
seniory a různě handicapované klienty. Vybraní žáci ze 4. ročníků obou oborů absolvovali odbornou 14
denní pracovní stáž v hospici v Čechách, v Prachaticích.
Na součásti Divadelní výchovná poradkyně z VOŠ zdravotnické z Ostravy informovala o možnostech
studia všech oborů na této škole. Studenti z lékařské fakulty z Univerzity v Ostravě prezentovali možnosti
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studia lékařských a nelékařských oborů. Vyučující z Univerzity Palackého v Olomouci prezentovala
lékařské a nelékařské obory na této univerzitě.
Ve škole také pracuje pro zájemce arteterapeutický kroužek.
Součást Tyršova – exkurze vybraných žáků 1. – 3. ročníků oboru veřejnosprávní činnost na partnerskou
Slezskou univerzitu v Opavě. Beseda žáků s kariérovou poradkyní z VOŠ z Ostravy a prezentace a besedy
s úspěšnými absolventy oboru informační technologie pro studenty 2. – 4. ročníků oboru IT o možnostech
vzdělávání a uplatnění na trhu práce.
Na součásti Tyršova žáci 2. – 4. ročníků absolvují stáže a praxi v IT firmách a v oblasti veřejné správy (v
souladu se studovaným oborem). Žáci oboru IT1 pomáhali při zajišťování krajské sportovní olympiády pro
děti ze speciálních škol. Žáci na této součásti v rámci exkurzí navštívili okresní soud, archív, katastrální
úřad v Novém Jičíně a instituce v oblasti veřejné správy. Pracovníci z OSPOD v Novém Jičíně uskutečnili
žákům přednášku, která se týkala jejich budoucího profesního zaměření. Žáci z oborů IT a VS absolvovali
3 týdenní pracovní stáž v cizině.
Na všech součástech probíhají soutěže a olympiády z všeobecných, ale i z odborných předmětů o které je
z řad žáků zájem.
Setkání s žáky 4. ročníků
V září na všech třech součástech proběhla pravidelná schůzka s žáky 4. ročníků, kdy se žáci dozvěděli
informace o možnostech dalšího vzdělávání, výchovné poradkyně je seznámily s užitečnými odkazy na
vysoké, vyšší odborné školy, podaly informace těm kteří chtěli nastoupit do zaměstnání. Další schůzky se
konaly pravidelně během roku, kdy výchovné poradkyně žákům 4. ročníků dále napomáhaly v další
profesní orientaci a poskytovaly jim individuální konzultace dle jejich potřeb a zájmů.
Další aktivity pro 4. ročníky – všechny tři součásti:
 návštěva veletrhu vysokých škol v Brně – Gaudeamus (23. – 26. 10. 2018)
 informace společnosti SCIO o národních srovnávacích zkouškách
 návštěva Úřadu práce v Novém Jičíně
 prezentace jednotlivých vysokých škol od bývalých absolventů

Informace pro žáky základních škol
Všechny tři součásti:








veletrh Gemma Nový Jičín - 24. - 25. 10. 2018
Dny otevřených dveří – součást Divadelní a Tyršova 23. - 24. 11. 2018 a 30. 1. 2019, na součásti
Dukelská – 30. 11. – 1. 12. 2018 a 30. 1. 2019
návštěvy vyučujících a výchovných poradců na základních školách – prezentace oborů všech tří
součástí školy
posílání newslettrů výchovným poradcům na základní školy
součást Dukelská – přijímací zkoušky nanečisto - 22. 3. 2019, na součásti zdravotnictví –
28. 3. 2019
součást Divadelní – prezentace 1. pomoci, přednášky – prevence karcinomu prsu pro žákyně 9.
ročníků, prezentace zdravotnických oborů
součást Tyršova – workshopy pro veřejnost a zájemce o studium „IT dopoledne pro všechny“ prezentace výpočetní techniky, oborů pro žáky základních škol

V letošním školním roce jsme spolupracovali s následujícími partnery
a.
b.
c.
d.

PPP Nový Jičín – tel. 556 774 144
PPP Kroměříž – tel. 575 570 564
SPC Nový Jičín a Ostrava – tel. 556 706 262, 596 768 131
SVP Nový Jičín – tel. 730 895 977
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OSPOD Nový Jičín – Mgr. Richard Pešat – tel. 556 768 131
Úřad práce Nový Jičín – Mgr. Jana Geryková – tel. 950 139 427
Klinická psycholožka: Mgr. Daniela Kvasničková, Jičínská 14, Příbor – tel. 775 717 709
Klinická psycholožka PhDr. Věra Matúšová, Štefánikova 7, Nový Jičín tel. 774 701 947
Dětská psychiatrička: MUDr. Martina Lichnovská, Bezručova 413/2 Nový Jičín tel. 556 701 659
Psycholožka: PhDr. Marie Blažková – centrum psychologické pomoci Štefánikova 7, Nový Jičín –
tel. 556 702 265
k. Psycholožka: PhDr. Stanislava Podžorná, Kopřivnice – tel. 556 833 334
l. Fakultní nemocnice Ostrava, oddělení dětské psychiatrie
m. Dětská a dorostová psychiatrická ambulance – tel. 597 373 280
n. Ambulance dětské psychologie – tel. 597 373 280
e.
f.
g.
h.
i.
j.

7.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků věnujeme na škole velkou pozornost. Učitelé
využívají akreditované vzdělávání v rámci Šablon a odborné vzdělávání v rámci přímých nákladů
na vzdělávání, které bývá často dofinancováno nad rámec přímých nákladů.
Vzdělávání se uskutečňuje na základě plánu dalšího rozvoje pedagogických pracovníků, které
zpracovává ředitelka školy a od něj se odvíjí plán profesního rozvoje každého učitele školy. Jejich
naplnění se uskutečňuje do dvou let, protože ne vše se podaří realizovat v průběhu jednoho
školního roku.
V závěru školního roku je plán dalšího vzdělávání vyhodnocen, včetně individuálních plánů
každého učitele.
V tomto školním roce jsme ukončili vzdělávání v rámci Šablon, které bylo zaměřeno na nové
metody a techniky učení, práci s žáky s rizikovým chováním, zvládání stresu, ICT kompetence a
jazykové vzdělávání.
Letos jsme na vzdělávání vyčerpali celkem 344.139,- Kč, na podzim 2018 to bylo 267 723,- Kč a
ve druhém pololetí na jaře 2019 86 416,- Kč. Tato částka je složena z prostředků na akreditované
vzdělávání a ostatní vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školy z přímých
výdajů MŠMT ve výši 1.929,- Kč (2018), z provozních výdajů zřizovatele bylo využito 47 784,Kč. Z prostředků na vzdělávání v rámci projektových aktivit OP VVV bylo čerpáno 281 818,- Kč
při plnění aktivit projektu Šablony Mendelovy střední školy (DVPP).
Na škole dlouhodobě věnujeme pozornost oblasti ICT, které se promítá do školení, seminářů i
projektové činnosti. Oblast zaštiťuje Ing. Zdeněk Matúš jako koordinátor ICT pro všechny součásti
školy. Spolu s týmem vyučujících ICT posouvá úroveň ICT ve výuce i rozvoji informační
gramotnosti učitelů i žáků školy (viz př. č. 2).
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Učitelé školy se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:
Pracoviště Zdravotnictví Datum
Vzdělávání šk. rok 2018/19 akce:

Název vzdělávání:

Osv.

PhDr. Renata Važanská

7.-9.11.2018
18.2.2019
26.3.2019
22.3.-1.4.2019
15.3.2019
9.-16.3.2019

Odborná konference ředitelů zdravotnických škol Nymburk
Konzultace pro žadatele výzvy Šablony II
Zvládání stresu a obnova sil
Odborná stáž Asociace ředitelů zdrav.škol-Portugalsko
Týden mozku Praha
Řídíme školu pomocí online nástrojů

ano
ano
ano
ne
ne
ano

Mgr. Lubomír Purmenský

9.3.-16.3.2019
26. 3. 2019
13.5.2019

Řídíme školu pomocí online nástrojů
Zvládání stresu a obnova sil
Školení referenčních řidičů

ano
ano
ano

Mgr. Simona Tylová

9.3.-16.3.2019
26. 3. 2019
3. 4. 2019
17.4.2019

Řídíme školu pomocí online nástrojů
Zvládání stresu a obnova sil
Neurověda ve vzdělávání
Den zdraví

ano
ano
ano
ano

Mgr. Hana Blahetová

21. 3. 2019

Školení první pomoci

ne

Mgr. Karla Csengeová

celoročně
celoročně
13.6.2019

Anglický jazyk
vedení meditací
Nebuď oběť - kyberšikana

ne
ne
ne

Mgr. Jaromír Dobiáš

21.3.2019

Školení první pomoci

ne

Mgr. Petra Janíčková

21.9.2018

Paliativní péče - důstojné umírání

ano

Mgr. Renáta Klementová

30.8.2018
15.3.,25.3.
2019
16.3. - 17.3.
21. 3. 2019

Výuka AJ pro SŠ

ano

Projektová výuka prakticky
CERMAT-školení PP AJ
Školení první pomoci

ano
ne
ne

Mgr. Kateřina Klevarová

21. 3. 2019

Školení první pomoci

ne

Mgr. Gabriela Kraciková

21. 3. 2019

Školení první pomoci

ne

Mgr. Martina Lacková

20.9.2018
19.3.2019

Paliativní péče - důstojné umírání
Konzultační seminář pro PMK

ano
ano

Mgr. Zdeněk Lédr

21.3.2019

Školení první pomoci

ne

Mgr. Pavlína Lédrová

21.3.2019

Školení první pomoci

ne

Ing. Lenka Michalová

26. 9. 2018
5.3.2019
19.3.2019
21.3.2018

Pasco
Konzultační seminář pro předsedy MK
Konzultační seminář pro ŠMK
Školení první pomoci

ano
ano
ano
ne
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Mgr. Milada Pěchová
Mgr. Milan Rapčan

20.10.-30.6.
2019
22.1.,7.2.,8.3.,
4.4.
27.3.2019

Výživa ve výchově ke zdraví (e-learningový kurz)

ne

Růst klimatu vlivem etické výchovy
Efektivní učení žáka se spec. vzděl. potřebami

ano
ano

Mgr. Alžběta Šuláková

30.8.2018
21.3.2018

Výuka AJ pro SŠ
Školení první pomoci

ano
ne

Mgr. Iva Vránová

20.9.2018
27.,28.11.2018
celoročně

Konference-Strom života
OSE-psychiatrická péče
Arteterapie

ano
ano
ne

29.6. - 12.7.
2019

Intenzivní kurz RJ Rusko Vologda

ano

Mgr. Radmila Vrbková

Pracoviště IT a VS
Vzdělávání šk. rok 2018/19

Název vzdělávání:

Datum akce:

Osv.
ne

24.-27.1.2019
9.-16.3.2019
26.3.2019
14.4.2019

Digitální technologie ve výuce
BettShow London - THE WORLD'S BIGGEST
EDUCATION TECHNOLOGY EVENT
Řídíme školu pomocí online nástrojů
Zvládání stresu a obnova sil
Zpracování digitální fotografie

Mgr. Monika Stanková

9.-16.3.2019
26.3.2019

Řídíme školu pomocí online nástrojů
Zvládání stresu a obnova sil

ano
ano

Ing. Jiří Arnošt

8.-9.10.2018
12.– 14. 12.
2018

Mechanical design

ne

Naprogramujte si svůj web s pomocí PHP

ano

Mgr. Jan Bobek

12.13.11.2018

ne
ano
ano
ano

Mgr. Jana Baďurová

8.11.2018
Jak na němčinu jako druhý cizí jazyk
30.6.-13.7.2018 Intenzívní jazykový kurz – Vologda Rusko

Ing. Petr Brandejs

27.8.2019

Leading the Way - konference pro učitele

ano

Mgr. Petr Kupčák

24.4.-25.4.2019 Sketchup - pokročilé funkce a vizualizace
8.-9.10.2018
Mechanical design

ano
ne

Mgr. Moravcová Lucie

září 18-červen
19
27.8.2019

Jazykový kurz s RM (68 v.h.)
Leading the Way - konference pro učitele

ano
ano

Mgr. Jana Pagáčová

únor-květen

NIDV Ostrava, web - webináře finanční gramotnost +
webináře obchodních bank, ŽÚ

ne

Ing. Pavla Rosová

2.10.– 14. 12.
2018
3.-4.12.218

Java pro začátečníky
Poznejte tajemství kaskádových stylů (CSS3)

ano
ano
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ano
ano

15.-17.4.2019

Naprogramujte si svůj web s pomocí PHP

ano

Mgr. Marcela Spálová

23.10.2018
3.12.2018

Event k rozvoji kompetencí k podnikavosti, iniciativě a
kreativitě
Školní projekty podporující podnikavost

ne
ano

Mgr. Irena Šádková

10.-17.10.2018
8.4.2019
28.5.2019
10.6.2019

Profesní kompetence učitele a jeho OSR
Seminář ŠMP
Srdce a sport
Řidičské zkoušky

ano
ne
ano
ano

Mgr. Ivana Šerá

11.10.2018

Seminář BOZP pro učitele tělesné výchovy

ano

Mgr. Marie Vraná

21.-23.9.2018
19.-21.10.2018
9.-11.11.2018
1.2.2019
15.-17.3.2019
29.-31.3.2019
5.-7.4.2019
12.-14.4.2019
24-26.5.2019
1x měsíčně

Dílny Heuréky - mezinárodní konference F
Heuréka pro SŠ (fyzika)
Heuréka pro SŠ (fyzika)
Seminář pro učitele matematiky
Heuréka pro SŠ (fyzika)
Heuréka pro SŠ (matematika + fyzika)
Regionální workshop Heureky
Heuréka pro SŠ (fyzika)
Konference Elixír do škol
Elixír do škol workshop (10 x 3 h)

ne
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ano

Mgr. Petr Zapletal

11.6.2019
12.12.2018

Seminář pro příjemce grantů Erasmus+
Infoseminář pro zkušené žadatele Erasmus+

ne
ne
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Pracoviště Ekonomika
Vzdělávání šk. rok 2018//19
Ing . Monika Kubiszová

Datum akce

Název vzdělávání

Osv.

19.9.-6.12.2018
28.2.2019

Nové možnosti v hodinách španělského jazyka
Umění ocenit druhé
Kurz efektivního učení, rozvoje paměti - Metoda
3T
Zvládání stresu a obnova sil
Řídíme školu pomocí online nástrojů

ano
ano

Rozvoj osobnosti učitele střední školy
Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ
Seminář pro schválené žadatele - KA102 zahr.
jaz. kurzy učitelů - výzva 2019
Seminář pro schválené žadatele - KA101 zahr.
stáže - výzva 2019

ano
ano

18.3.2019
26.3.2019
9.3.-16.3.2019
Ing. Ladislav Abrahám

17.,18.,23.1. 2019
26.11.2018
11.6. 2019
13.6.2019

ano
ano
ano

ne
ne

1. 4. 2019

Podvojné účetnictví ve výuce na středních
školách
Konzultační seminář pro předsedy zkušebních
maturitních komisí
Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného
vzdělávání

Mgr. Čestmír Glogar

2017-2019

Rozšiřující studium informatiky

ano

Mgr. Jarmila Hrtusová

26.11.2018

Aktuální otázky výuky ekonomiky na SŠ

ano

Mgr. Roman Jandl

26. 9. 2018
13. 2. 2019

PASCO - projektové odpoledne
Školení 1. pomoci

ano
ne

Mgr. Lenka Jírová

11.-12.2.2019

Práce se skupinami žáků, které nás stojí hodně sil

ano

Ing. Zdeněk Matúš

13. a 14.12.2018

Ing. Lenka Budinská

3.-4. 12. 2018
5. 3. 2019

6.2.2019
27.2.2019
10.4.2019
6.6.2019
12.6.2019
20.6.2019

5. konference projektu CKP projektu Centra
Globe
Webinář k vyplňování žádosti KA229 Partnerství škol - výzva 2019
Webinář Jak podpořit gramotnosti výukovým
materiálem se zajímavým zpracováním
Konference Inovace ve výuce
Digitální transformace v české škole
Webinář k Závěrečné zprávě - projekty
Partnerství škol - Výzva 2017
Jak podpořit rozvoj gramotností dobře
organizovaným digitálním archivem

ano
Ano
ne

ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ano

1.4.2019
26.4.2019

Reakce žáků a pedagogů v konfliktních situacích
Podvojné účetnictví ve výuce na středních
školách
Školení 1. pomoci
Konzultační seminář pro předsedy zkušebních
maturitních komisí
Vyučování a hodnocení žáků v rámci společného
vzdělávání
Světlo, tma

Mgr. Svatava Olbrechtová

13.2.2019

Školení 1.pomoci

ne

Mgr. Zuzana Pítrová

27.8.2019

konference Oxford University Press a Oxford

ne

Ing. Matějíková Lucie

29.11.2018
3.-4.12.2018
13.2.2019
5.3.2019
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ano
ne
ne
ano
ne

bookshop
Výchova k podnikavosti na SŠ - JA Czech
Metodické setkání k podpoře výuky AJ
zapojením rodilých mluvčích
Mentorský výcvik pro učitele
Jak na němčinu jako druhý cizí jazyk

ano

ano

9.-10.1.2019
13.2.2019

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč
vyučovacími předměty
Školení 1. pomoci

Mgr. Dalibor Tomek

6.2.2019
9.4.2019

Jazykové soutěže pro obohacení výuky cizích
jazyků - ruský jazyk
Obsluha plynové kotelny

ano
ano

Mgr. Jitka Týlová

29.1.2019
21.6.2019

Právo pro učitele SŠ - zdravotní a sociální
Optika

ano
ano

Mgr. David Žlebek

30.1.2019

Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta ven

ano

Mgr. Andrea Rušarová

30.8.2018
20.9.2018
6.10.17-22.9.18
4.1.2019

PhDr. Radan Skřivánek

8.

19.11.2018

ano
ano
ano

ano
ne

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 pro motivované a nadané žáky
možnost zapojit se do soutěží školních, regionálních, krajských i státních kol. (viz příloha č. 3).
Činnost předmětové komise českého jazyka a literatury
Vyučující předmětové komise CJL pracovali v souladu s plánem práce na školní rok 2018/19 a to
v těchto oblastech:
1. Příprava ústní maturitní zkoušky společné státní části – aktualizace a revidování pracovních
listů na všech součástech Mendelovy střední školy.
2. Olympiáda v českém jazyce
Výsledky školních kol:
Součást
IT a Veřejnosprávní
Ekonomika
Zdravotnictví

Umístění na 1. místě
Markéta Kaššová (VS3)
Zdeňka Machálková (3.A)
Eliška Theimerová (ZL3)
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Umístění na 2. místě
Daniel Lechovič (IT3)
Kristýna Šicová (3.A)
Leona Chrástecká (ZL2)

Výsledky v okresním kole:
Škola
Gymnázium a SPŠEI Fren. p. R.
Masarykovo gymnázium Příbor
Gymnázium Nový Jičín
Gymnázium a SPŠEI Fren. p. R.
Gymnázium Nový Jičín
Mendelova SŠ, Nový Jičín
Mendelova SŠ, Nový Jičín
Mendelova SŠ, Nový Jičín
Mendelova SŠ, Nový Jičín
Mendelova SŠ, Nový Jičín
Mendelova SŠ, Nový Jičín

Jméno

Počet bodů

Eliška Theimerová (ZL3)
Leona Chrástecká (ZL2)
Daniel Lechovič (IT3)
Zdeňka Machálková (3.A)
Markéta Kaššová (VS3)
Kristýna Šicová (3.A)

36
35,5
35
34,5
34
32
28
26
25
21
20

Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
8.
11.
12.
13.
15.
16.

3. Studentky Klaudie Grozmanová, Leona Chrástecká (obě ZL2) a Alena Malá (ZL1) se
účastnily regionálního kola recitační soutěže v Opavě. Klaudie Grozmanová získala
1. místo v kategorii poezie.
4. Doplnění beletristického fondu ve školních knihovnách, zejména podle seznamu literárních
děl k ÚZ SMZ; nákup učebnic a dalších odborných publikací.
5. Organizace kulturně-vzdělávacího výletu do Prahy pro žáky 4. ročníků (září-říjen 2018):
- návštěva divadelního představení Spalovač mrtvol (Stavovské divadlo) – IT4 a VS4
6. Další aktivity: příprava kulturního programu na slavnostním předání maturitního vysvědčení
7. Návštěva divadelních představení:
 Miláček – EKO, IT3 a VS3 - 16. 10. 2018
 Divadélko pro školy – VS2, VS4 a IT4 – 22. 11. 2018
 Lakomec – třídy ZL3 a ZA2, IT1 a VS1 – 12. 12. 2018
 Lakomec – EKO – 8. 3. 2019
 Koncert filmové hudby – třídy ZL1 a ZA1 – 10. 5. 2019
8. Návštěva filmových představení:
 Hovory s TGM – EKO, IT a VS – 26. 10. 2018
 Bohemian Rapsody – EKO – 21. 12. 2018
 Bohemian Rapsody – 3. roč. ZDR, IT a VS – 12. 4. 2019
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 byly lepší než předchozí 2 školní
roky - viz analýza níže. Vzhledem k tomu, že žákům činí stále největší obtíže didaktický test, je
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.
Konkrétní doporučení:
- Zaměřit se více na výuku jazyka, analýzy a interpretace textů a rozvoj čtenářské gramotnosti.
Jinými slovy je třeba klást důraz na jazyková cvičení.
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- PK CJL kvituje s povděkem, že předmět bude od příštího školního roku dotován min. 3 hodinami
týdně, z čehož je ovšem 1 hodina dělená („půlená“), a to právě kvůli 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.
Činnost předmětové komise cizích jazyků
Předmětová komise cizích jazyků pracuje na všech třech součástech Mendelovy střední školy:
 Divadelní 4 – Zdravotnictví; garant: Mgr. Renáta Klementová,
 Tyršova 9 – IT a veřejná správa; 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,
 výuka metodou CLIL ve vybraných předmětech,
 pretesty Cambridgeských jazykových zkoušek PET, FCI – spolupráce s jazykovou školou
Hello,
 spolupráce s rodilou mluvčí Rachael Hunter.
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
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 a
ruský, v rámci profilové zkoušky na součásti Ekonomika z anglického a španělského jazyka.
6. Práce na mezinárodních projektech
Součást Ekonomika
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Erasmus + - Social Enterpreneurship – Ing. Monika Kubiszová, Mgr. Andrea Rušarová, Mgr.
Svatava Olbrechtová.
7. Výjezdy do zahraničí
Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – Estonsko – Mgr. Dalibor Tomek
Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – Španělsko – Ing. Monika Kubiszová
Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – Německo – Mgr. Zuzana Pítrová
Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – Německo – Mgr. Kateřina Klevarová,
Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – Velká Británie – Mgr. Alžběta Šuláková
Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – Velká Británie – Ing. Petr Brandejs
Erasmus+ - zahraniční stáže studentů – Irsko – Mgr. Lucie Moravcová
8. Zájezdy, kulturní akce
30. 4. 2019 – zájezd Wachau – součásti Divadelní a Tyršova
9. Rodilá mluvčí ve výuce AJ
V rámci projektu MSK – Rodilí mluvčí do škol pracovala na naší škole irská lektorka Rachael
Hunter, která působila zejména na součástech Ekonomika a IT a VS.
10. Co se povedlo?
Výsledky letošního maturitního ročníku byly velmi solidní, u státních maturitních zkoušek
neprospěli pouze 4 studenti u DT a 6 studentů u ústní části – zde ovšem byla evidentní
nedostatečná domácí příprava studentů.
2 studentky byly přijaty na zahraniční univerzity, 2 studentky složily mezinárodní jazykové
zkoušky úrovně C1.
Podařilo se naplnit i všechny zahraniční stáže a úspěšně reprezentovat školu v konverzačních
soutěžích.
Pedagogové také vyjádřili spokojenost se zvyšující se úrovní studentů slabších skupin a s dobrou
pracovní atmosférou v hodinách.
11. Co můžeme zlepšit?
Komise bude hledat možnosti, jak zlepšit spolupráci vyučujících jazyků napříč součástmi a také
možnosti lepšího provázání výuky jednotlivých tematických celků v souvisejících předmětech –
např. zeměpis/dějepis x reálie anglicky mluvících zemí.
Činnost předmětové komise společenských věd:
1.

Zhodnocení činnosti PK
PK pracovala podle plánu činnosti na školní rok 2018 – 19. 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 8 žáků třídy 4. A – EL a 3 žáci třídy 4. A – EL složili
ústní maturitní zkoušku ze Základů společenských věd.
Ve školním roce 2018 – 19 se uskutečnily:
Exkurze
- Vlastivědné exkurze do zámků v Novém Jičíně a Kuníně a synagogy v Novém Jičíně
- Poznávací exkurze pro 4. ročníky do Prahy v září 2018
- Prohlídka památek města Nového Jičína
- 11. 3. 2019 exkurze na Katastrální úřad v Novém Jičíně
- Exkurze do IC v Novém Jičíně a prohlídka expozice o generálu Laudonovi
- Exkurze na Pozemkový úřad v Novém Jičíně
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-

Účast na jednání okresního soudu v Novém Jičíně 20. 3. a 16. 4. 2019
Exkurze do Okresního archivu v Novém Jičíně v rámci Dne archivu 13. 6. 2019

Přednášky a besedy
- Beseda s příslušníky Celní správy, 20. 3. 2019
- Přednáška na téma Mediální vzdělávání v rámci projektu „Jeden svět na školách“
- Beseda s pracovníky nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Novém Jičíně
- Beseda s psycholožkou PhDr. Věrou Juříčkovou ze Slezské univerzity
- Beseda o rozvoji Moravskoslezského kraje „Hrajem s Moravskoslezským krajem“
19. 3. 2019
Soutěže
PK připravila školní kola soutěží:
- Argumentační soutěž z veřejné správy a práva – 6. 12. 2018
1. Kevin Kovács VS2
2. Veronika Rodičová VS2
3. Vendula Býmová a Adéla Holáňová VS4
-

Vědomostní soutěž z veřejné správy a práva – 6. 3. 2019
1. Markéta Kaššová VS3
2. Tereza Matyášová VS3 a Kevin Kovács VS2
3. Dominika Polášková VS4

-

Vlastivědná soutěž „Jak znáte Moravskoslezský kraj“ – 20. 2. 2019
1. Patrik Schilder VS2
2. Tadeáš Pešat IT3
3. Hana Andrýsková VS1

2.

Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě
Pokračovala spolupráce MSŠ se SU v Opavě. Studenti oboru VS navštívili v Opavě v rámci
Dne otevřených dveří Fakultu veřejných politik a Ústav veřejné správy a regionální politiky,
prohlédli si modernizované budovy univerzity a také se zúčastnili přednášek.

3.

Ostatní
- Studenti součásti IT a VS uspořádali 3. 5. 2019 studentské volby do Evropského
parlamentu.
- Studenti oboru VS během souvislé odborné praxe v rámci spolupráce s MěÚ Nový
Jičín pomáhali v září 2018 a v květnu 2019 při přípravě voleb.
- Vyučující PK na součásti IT a VS se zapojili do vánočních Workshopů 20. 12. 2018

4.

Úkoly na školní rok 2019 – 20
- 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
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Vcelku úspěšně skončila ústní maturitní zkouška třídy VS 4 z předmětů Právo a Veřejná správa
(všichni studenti prospěli a díky dobré přípravě prokázali velmi dobrý přehled v oboru a dá se
předpokládat, že se v praxi dobře uplatní). Úspěšně a bez problémů skončila maturitní zkouška
třídy 4.A – EL z předmětu SVS.
Žáci tříd VS2, VS3 a VS4 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 na úřadech i okresním soudu.
Naopak se nepodařilo uskutečnit všechny plánované vlastivědné exkurze.
Činnost předmětové komise přírodovědných předmětů
1.

2.

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
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, vedoucí pracovníci s námi operativně řeší všechny vzniklé problémy.

3.

Soutěže
Soutěže, které proběhly na všech součástech:
- Piškvorky – školní kolo, mezi školní kolo a regionální kolo
- Sudoku – školní kolo a mezi školní kolo
- Sudoku – krajské kolo – Havířov
- Matematický klokan
- Logická olympiáda
- Matematická olympiády – pro naše 3 součásti

4.

Maturitní zkoušky
MATEMATIKA:
Součást Ekonomika
Součást Zdravotnictví
Součást IT a VS

Státní maturitní zkouška
3
0
1

Profilová maturitní zkouška
8
0
0

Z CHEMIE - maturitní zkoušku dělalo 9 studentů, 1 byl neúspěšný
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Neprospělo
3
0
0

Z BIOLOGIE - maturitní zkoušku dělalo 29 studentů, 5 neuspělo
Práce v projektech

5.

Členové komise se podílejí na projektu:
- Projekt E3 – Evropské osobnosti matematiky, 11 studentů 1. až 3. ročníku OA
- Odborná exkurze – ZOO Olomouc, Flóra Olomouc, výstava Život hmyzu - zdrav. součást
Na všech součástech se uskutečnily „přijímačky“ nanečisto.
Daří se nám organizovat a obsazovat matematické soutěže. V dalším školním roce bychom chtěli
zlepšit výsledky DT z matematiky.
Činnost předmětové 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 2018/2019
v počítačových učebnách.
Schůze předmětové komise probíhaly v souladu s plánem pravidelně, celá komise se sešla 1x za
školní rok (srpen 2018).
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, Ing. Pavlou Rosovou 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 jsou 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 je k dispozici 5 počítačových učeben
příprava a realizace maturitní zkoušky studijního oboru Informatika v ekonomice

pracoviště Zdravotnictví:

-

pro výuku je 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 2019 (16) Windows 8, 10
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-

Zoner Photostudio 15
Zoner Callisto 5
Pinnacle

Soutěže:
Školní kolo soutěže MS OFFICE
Dne 19. 11. 2018 proběhlo na součásti IT a VS celoškolní kolo soutěže v oblasti ICT. Soutěže se
zúčastnilo 11 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 umístila Ivana Barošová z třídy 4.A, na druhém místě
Lukáš Malík z IT2 a na třetím Daniel Lechovič ze třídy IT3. Do regionální soutěže OFFICE 2018
postoupili Lukáš Malík a Daniel Lechovič (součást IT a veřejnosprávní činnost) a Ivana Barošová
(součást Ekonomika).
Regionální soutěže v MS OFFICE
Ve středu 5. prosince 2018 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 dvanáctý ročník regionální soutěže OFFICE 2018.
(viz příloha č. 4)
Soutěž si kladla za cíl prověřit znalosti informačních technologií žáků z 18 středních škol celého
kraje. I 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 50 žáků (z toho 11 na anglickou a 39 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 – Výsledková listina OFFICE 2018 ENG
Pořadí
1
2
3
4
5

Příjmení
Čech
Barošová
Malík
Dujavová
Cmiel

Jméno
Radomír
Ivana
Lukáš
Klára
Martin

Škola
Gymnázium Olgy Havlové Ostrava-Poruba
Mendelova střední škola, Nový Jičín
Mendelova střední škola, Nový Jičín
Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Gymnázium Olgy Havlové Ostrava-Poruba
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyerovského,
6
Godovský Alexandr Ostrava, příspěvková organizace
7
Nedzbala Dominik Základní škola a gymnázium Vítkov
Česká verze
Pořadí
1
2
3
4

Příjmení
Patzián
Drnovský
Foltín
Brovjak

Jméno
Jakub
Vojtěch
Matěj
Jiří

Škola
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál
Obchodní akademie Ostrava-Poruba
Střední škola teleinformatiky Ostrava
SŠ prof. Zd. Matějčka, Ostrava-Poruba
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5
6
7
8.
9.
10.

Píska
Socha
Brudný
Zavadilová
Puto
Vejmolová

Ondřej
Jakub
Jan
Jana
Michal
Adéla

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál
Střední škola informačních technologií Frýdek-Místek
Střední škola informačních technologií Frýdek-Místek
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál

Bobřík informatiky
 11. ročník celostátní soutěže Bobřík informatiky se uskutečnil ve dnech 4. - 16. 11. 2018.
Zúčastnilo se ho celkem 79 988 soutěžících z 648 škol, z naší školy to byli žáci 2., 3. a 4.
ročníku oboru IT.
Uvádíme jen úspěšné řešitele:
 kategorie Senior
Pořadí

Body

Jméno

Třída

213

158

Kratochvíl Petr

IT4

255

154

Hajda Robert

IT4

283

151

Doniecová Erika

IT4

 kategorie Junior
Pořadí

Body

Jméno

Třída

37

212

Indrák Vojtěch

IT2

544

162

Malík Lukáš

IT2

Odpoledne workshopů
V sobotu 13. října 2018 proběhlo na Mendelově SŠ „IT dopoledne pro všechny od 9 do 99 let“,
které škola organizovala společně s Google Edu Group Novojičínsko.
Témata: programování, 3D tisk, tvorba počítačových her, Travelhacking, vrstvy v Zoner Photo
studiu, perly v MS OFFICE aj.
Projekt Erasmus+ Social Enterpreneurship
Účast na mezinárodním projektu Social Enterpreneurship: setkání učitelů v říjnu 2018 (Matúš),
v listopadu 2018 (Matúš) – Sardinie, v únoru a březnu 2019 (Matúš, Glogar) a v květnu 2019
(Matúš, Glogar)v rakouském Weizu. Tento projekt zahrnuje jak ekonomická, tak IT témata.
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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. Tři studenti neuspěli. Průměrná
známka 2,32. 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 25 žáků. U praktické maturitní zkoušky z informatiky
neuspělo 5 žáků. Celkově prospělo z informatiky 20 žáků. 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.
V rámci projektu MŠMT, výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol se Ing. Zdeněk Matúš, Mgr.
Čestmír Glogar a Mgr. David Žlebek účastní práce na 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 a
v letošním roce také 2 školní mikroskopy a 2 dalekohledy..
Projekt s názvem Designthinking: social entrepreneurship between european schools se zabývá
sociálním podnikáním. Projektovým manažerem je Ing. Zdeněk Matúš.
ECDL
V ECDL středisku naší školy proběhlo testování studentů čtvrtého ročníku oboru IT a veřejnosprávní
činnost.
Testování
se
zúčastnilo
14
studentů.
Všichni
uspěli.
Činnost předmětová komise ekonomických předmětů
Cíl komise:
- příprava studentů k maturitní zkoušce
- organizování soutěží
- organizování exkurzí
- zajištění jednotného nákupu doporučených učebnic
- pomoc v rámci konzultací prospěchově slabším studentům
Činnost komise:
- pravidelné i operativní porady
- samovzdělávání v ekonomické oblasti
- účast na školeních a projektech, které pomáhají zlepšit odborný rozhled
- vypracování doplňujících studijních materiálů pro studenty
Soutěže:
a) ekonomické
 Ekonomický tým = ekonomika a účetnictví = 4. ročníky.= účast na krajské soutěži
 Duel = ekonomika a účetnictví = 4. ročníky = účast na krajské soutěži – 4. místo
 Má dáti Dal = účetní soutěž pro 4. ročníky = pouze školní kolo
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internetová soutěž z ekonomiky = Turnaj tříd 2019 finanční gramotnosti = 3. ročníky

b) písemná a elektronická komunikace
 Minutovky = 1. ročníky
 Talentovky = 1. ročníky
 Krajské kolo soutěže v grafických disciplínách = 2 ročníky
 Šenovský datel
 ZAV Ostrava
Exkurze:
 Živnostenský úřad: 1. ročníky (1.A, 1.B, VS, IT) – beseda o živnostenském podnikání
2. a 3. ročníky (VS2, 3.A, 3.B) – beseda o ochraně spotřebitele
 Finanční úřad: 3. ročníky (3.A, 3.B)
 Úřad práce: 4. ročníky napříč školou
 Výrobní podnik: VOP 3. ročníky (3.A, 3.B)
Projekty:
 Svět práce: pro 3. ročníky (3.A a 3.B)
 v rámci projektových dní E3 na ekonomické součásti
Praxe:




dvoutýdenní praxe pro 2. a 3. ročníky
třítýdenní zahraniční stáže pro vybrané studenty 2. a 3. ročníků

Co se podařilo:
 úspěšná příprava studentů k maturitní zkoušce z ekonomických předmětů – až na
minimální výjimky, úspěšně složili jak praktickou, tak i ústní maturitní zkoušku.
 pokračuje výuka JA firmy pro studenty 3. ročníků, která simuluje reálné podnikání na
součásti Ekonomika. Byly založeny 2 JA firmy.
 pokračuje výuka Fiktivní firmy na součásti Ekonomika i IT a VS
 plníme cíle ŠVP
Co zlepšíme pro další období:
 více práce s talentovanou mládeží
Činnost předmětové komise psychologie
Ve školním roce 2018 - 2019 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 2018-2019 pro třídu 4.ZL, 4.ZA a
PS2. Byla schválena témata pro praktickou maturitní zkoušku z psychologie pro 4. ročník oboru
zdravotnické lyceum.
Ve dnech 14. - 16. září 2018 proběhl v pořadí již čtvrtý ročník projektu Den s profesionály sebeobrana zdravotníků, určený pro 3. a 4. ročníky oboru zdravotnický asistent a 1. ročník
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večerního studia. 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. Všichni studenti byli obeznámeni členy městské policie 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 20. 9. 2018 proběhla pro žáky 4. ročníků přednáška se studenty lékařské fakulty z Ostravské
univerzity, kteří jim formou přednášky představili lékařské a nelékařské obory na této Univerzitě a
přiblížili jim tyto profese po stránce odborné. Zároveň jim nastínili, jak se bránit stresovým situacím,
které provázejí studující těchto oborů.
Dne 17. 10. 2018 se studenti 3. ročníku oboru zdravotnický asistent 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 zrakově handicapované občany. Celou akci organizuje ve
spolupráci se zdravotnickou školou Organizace SONS v Novém Jičíně.
Dne 12. 12. 2018 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 o maturitních tématech
z psychologie na jednotlivých školách, o praktických maturitních zkouškách, ústních maturitních
zkouškách, seminářích konaných pro vyučující psychologie, hodnotících kritériích olympiády, o
psychologické literatuře, filmech, pořadech, které je možno využít v hodinách psychologie.
V tomto školním roce 4 studenti 4. ročníku oboru zdravotnické lyceum zpracovávali v rámci
praktické maturitní zkoušky 4 maturitní práce – Tomáš Galishek – Muzikoterapie, Zuzana Majerová
– Sexuální identita, Klára Janíčková – Doteky všedního dne, Monika Jurečková – Život s obsedantně
kompulzivní poruchou aneb když ujišťování bolí. Všichni čtyři studenti byli ohodnoceni známkou
výborný. Práce měly velmi dobrou úroveň, obsahovaly vlastní průzkumné šetření, kazuistiky. Dvanáct
studentů
oboru zdravotnické lyceum konalo ústní maturitní zkoušku z psychologie. Devět
studentů tuto maturitní zkoušku z psychologie vykonalo s prospěchem výborný, pět s prospěchem
chvalitebný a dvě s prospěchem dobrý.
V měsíci listopadu 2018 proběhla ve 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent
třídní kola psychologické olympiády s názvem „Síla pochvaly“ Z těchto třídních kol byli z každé
třídy vybráni 3 nejlepší studenti, kteří postoupili do školního kola psychologické olympiády.
Dne 11. 12. 2018 proběhlo na úseku zdravotnické školy školní kolo psychologické olympiády
s názvem „Síla pochvaly“. Školního kola se zúčastnilo celkem 6 studentů. Na 1. místě se umístila
Valérie Němcová - 3.ZL, na druhém místě Lenka Blizmanová - 3.ZA, na třetím místě Marie
Puczoková - 3.ZL. Valérie Němcová postoupila do krajského kola psychologické olympiády.
Dne 7. 3. 2019 se na Mendelově střední škole konalo Krajské kolo psychologické olympiády s názvem
„Síla pochvaly“ za účasti 5 zdravotnických škol z Moravskoslezského kraje – Nový Jičín, FrýdekMístek, Ostrava, Karviná, Opava. Naše žákyně Valérie Němcová se umístila na čtvrtém místě.
V rámci mezipředmětových vztahů proběhly exkurze v organizaci SONS, ve škole pro sluchově
postižené ve Valašském Meziříčí, v mobilním hospici Strom života v Novém Jičíně, studenti měli
možnost zúčastnit se přednášek týkajících se ergoterapie, optometrie, logopedie. Dvě vyučující
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psychologie absolvovaly odbornou konferenci hospicové péče, jedna kurz efektivního učení a rozvoje
paměti a jedna vyučující absolvovala odborný seminář ošetřovatelské péče o psychiatricky nemocné.
Předmětová komise psychologie zpracovala ŠVP Praktická sestra pro denní a večerní studium
z předmětu psychologie a komunikace.
Zhodnocení práce předmětové komise odborných zdravotnických předmětů:
Předmětová komise odborných předmětů se v průběhu školního roku 2018/2019 se opět sešla a
jednala celkem sedmkrát. Na všech schůzkách byly projednávány a hodnoceny informace, úkoly a
zlepšení přípravy žáků oboru zdravotnické lyceum, a to především v oblasti přípravy žáků
k závěrečné maturitní práci, po té bylo toto téma prodiskutováno také na pedagogické radě. Na
začátku školního roku byl stanoven nový úkol (vycházející ze změn ve vzdělávání zdravotnických
asistentů), a to příprava školního vzdělávacího programu pro obor Praktická sestra pro pomaturitní
večerní formu studia. 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). Dále předmětová komise odborných předmětů pracovala na revizi,
úpravách a zdokonalení ŠVP oboru Praktická sestra denní forma studia.
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. Bohužel v tomto roce vázne i spolupráce s nemocnicí Nový Jičín v oblasti
realizace dobrovolnické aktivity s názvem Komunikační partner. Další připravovanou aktivitou je ve
spolupráci s OSPOD zapojení žáků do systém vzájemného doučování a jiných sociálních aktivit – tato
akce je stále pouze 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.
V měsíci červnu absolvovali žáci třetího ročníku oboru zdravotnický asistent odbornou praxi a žáci
zdravotnického lycea odbornou stáž. Na závěr proběhlo zhodnocení ve spolupráci s náměstkyní pro
ošetřovatelskou péči nemocnice Nový Jičín.
Žákyně čtvrtého ročníku oboru zdravotnický asistent se zúčastnily soutěže ošetřovatelských kazuistik
ve Zlíně. Žákyně na soutěž připravila Mgr. Iva Vránová (březen 2019). Naše děvčata obsadila druhé
místo u odborné a třetí místo u žákovské poroty.
Akci „První pomoc pro ZŠ“ – červen 2019 zajistila S. Eslerová.
Nejdůležitější oblasti pro školní rok 2018/2019, 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)
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Realizace odborných konferencí, seminářů, přednášek – plán na další období
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 – kurz Sanitář a kurz Zdravotník
zotavovacích akcí – tyto kurzy se nám nepodařilo zrealizovat z důvodu nízkého počtu a
vágního zájmu účastníků, vždy proběhly pouze úvodní schůzky
Propagace školy a všech jejich oborů s důrazem na večerní formu studia – Dny otevřených
dveří, propagace školy na ZŠ a při dalších akcích (PP, Brose, …)

-

Činnost předmětové komise první pomoci:
Akce první pomoci za školní rok 2018/19
 zdravotnické hlídky na Dnech města Nový Jičín (září 2018)
 ukázka PP na Dnech otevřených dveří Mendelovy střední školy, p. o. (listopad 2018)
 školení PP pro žáky osmých tříd ZŠ Lešná (březen 2019)
 krajské kolo PP s mezinárodní účastí ve Frýdku-Místku (1. místo – Pochyla, Dostalová,
Grozmanová, Rohelová - duben 2019)
 zajištění figurantů (raněných) pro cvičení Policie ČR (Kopřivnice – květen 2019)
 krajské kolo dopravně-bezpečnostní soutěže Besip – zdravotnické hlídky – zajištění soutěžní
disciplíny Zásady poskytování první pomoci (květen 2019)
 třídní kolo soutěže PP (vítězové ZL 1 - Tomšíková, Šanová, ZA2 – Kůlová a Dostálová, ZA1
– Pochylová a Hývnarová – červen 2019)
 školení žáků v PP na ZŠ Komenského 66, Nový Jičín (Branný den – červen 2019)
 XXIV. ročník Celostátní soutěže v PP Brno 10. – 11. 6. 2019 (5. místo – Šmajstrla, Pochyla,
Rohelová – červen 2019)
 celostátní kolo soutěže PP s mezinárodní účastí v Jihlavě - 19. – 20. 6. 2019



Celoročně probíhá v prostorách učebny PP odborná příprava talentované mládeže na soutěže v
první pomoci (2h/týden)
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 našich oborů.



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 20 studentů. Vyvrcholením je účast
v Krajském kole v poskytování PP ve Frýdku – Místku, kde jsme letos vyhráli a dále celostátní
soutěže s mezinárodní účastí v Jihlavě a Brně (5. místo).



Akce první pomoci zviditelňují naši školu a velmi dobře ji reprezentují.
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Přehleed exkurzí a odborných stáží na součásti zdravotnictví
třída PS1
 Ošetřovací jednotka - nemocnice Nový Jičín
 Centrální sterilizace – nemocnice Nový Jičín
 Centrální kuchyně – nemocnice Nový Jičín
 Domov pro seniory DUHA – Nový Jičín, Hřbitovní ulice
třída ZA2
 TSF stanice - nemocnice Nový Jičín
 Biochemická laboratoř - nemocnice Nový Jičín
 Rehabilitace - nemocnice Nový Jičín
 Lékárna – nemocnice Nový Jičín
 Mobilní hospic Strom života – Nový Jičín
třída ZA3
 Domov pro seniory, DUHA – Nový Jičín, Hřbitovní ulice
 Mobilní hospic STROM ŽIVOTA – Nový Jičín
 Hospic Citadela – Valašské Meziříčí
třída ZA4
 Úřad práce – Nový Jičín
 Hospic Citadela – Valašské Meziříčí
 MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí
třída ZL2
 Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta – pitva
třída ZL3
 Ošetřovací jednotka nemocnice Nový Jičín – neurologie
 Centrální sterilizace – nemocnice Nový Jičín
 Rehabilitace – nemocnice Nový Jičín
 Mobilní hospic Strom života – Nový Jičín
třída ZL4
 Úřad práce – Nový Jičín
třída PS2
 Mobilní hospic Strom života – Nový Jičín
 Škola pro děti s kombinovanými vadami – Dětské centrum Nový Jičín
Pro zájemce výtvarných a rukodělných činností vede odborná vyučující Iva Vránová kroužek
Arteterapie.
V kroužku pracovalo 6 žáků, proběhlo celkem 10 setkání a žáci si vyzkoušeli malbu na textil,
decoupage, šperk a linoryt. Žáci se také podíleli na velikonoční a vánoční výzdobě školy.
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Projektové dny na škole a další významné akce
Začátek školního roku se nesl v duchu projektového dne Erasmus Days, který byl vyhlášen
Domem zahraniční spolupráce k propagaci mezinárodních aktivit Erasmus+ v ČR. Do přípravy se
pustily týmy učitelů i žáků ze všech tří součástí školy. Z více než 70 uspořádaných akcí vyhrála
naše škola s programem Dobrodružství s Erasmem, který uspořádala na novojičínském náměstí 12.
10. a jehož partnerem bylo i město Nový Jičín. Ocenění si zástupci školy převzali ve čtvrtek 6. 12.
2018 v pražské La Fabrice při slavnostním předávání cen za nejlépe realizované mezinárodní
aktivity roku 2018. Škola tak navázala na úspěch z roku 2017, kdy získala tzv. Certifikát mobility,
jenž jí zaručuje zahraniční odborné stáže pro žáky 3. ročníků, a to celkem v 6 evropských zemích.
Jsme první školou v České republice, která dosáhla obou těchto úspěchů (viz příloha č. 5).
Projekt E3 – na součásti Ekonomika proběhl Projekt E3 - ekonomika, ekologie, Evropa ve dnech
21., 24. – 25. 6. 2019. V tomto školním roce žáci pracovali v následujících workshopech:
1. Evropské osobnosti matematiky
2. Obchodní etiketa
3. Cestovní kancelář
4. Cesta za dobrodružstvím
5. Buď cool, buď EKOnom
6. Roboti a fyzikální pokusy
7. Staň se učitelem
8. Nevím není chyba, ale může být překážkou i motivací
9. Kdybych byl učitel
Žáci intenzivně pracovali první dva dny na opravdu zajímavých tématech. Třetí den prezentovali
své výsledky pro všechny žáky i učitele v tělocvičně, aby si všichni udělali představu o tom, co se
ve škole odehrálo.
Projekt Svět práce
je již tradičně uspořádán pro žáky 3. ročníků součásti Ekonomika. Žáci si vyzkouší fiktivní
pracovní pohovory a seznámí se s personálním poradenstvím. V rámci projektu spolupracujeme
SSI Schäfer Hranice a s ČSOB Nový Jičín.
Zapojili jsme se také do projektu Rodilí mluvčí do škol ve spolupráci s jazykovou školou Hello.
Pro školu jsme získali rodilého mluvčího pro výuku anglického jazyka a organizovali jsme
mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka (PET a PEC) nanečisto.
Dne 20. 3. 2019 proběhl na součásti Zdravotnictví Den s profesionály, určený pro 3. ročníky oboru
zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent. Žákům předávali zdravotníci z praxe své zkušenosti,
zaměřené na onkologickou péči a terapii, péči o invazivní vstupy, práci záchranáře v terénu,
logopedickou péči u pacientů s poruchami řeči, polykáním a viděním. Zdravotníci seznámili žáky
s onemocněními, se kterými se ve své praxi setkávají. Rovněž je poučili o zásadách správného
chování a jednání ke klientům, které ve své praxi ošetřují.
Na součásti IT a VS proběhl dvoudenní Projektový kaleidoskop workshopů podle zájmu
účastníků. Dvoudenní projekt se uskutečnil 20. 12. a 21. 12. 2018 napříč obory IT a VS i napříč
ročníky. Většinu workshopů vedli pedagogové součásti IT a VS, ale zapojili se i samotní studenti a
odborné IT firmy.
Každý žák si zvolil 3 workshopy podle svého zájmu, jejich náplň byla odborná, sportovní a
všeobecná. Vybírat si žáci mohli z následující široké nabídky:
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Krůčky v herní galaxii
Úvod do světa Arduina
Programování v Minecraftu
Industream – odborná přednáška IT firmy Euro
Na kus řeč s Markem – odborná přednáška IT firmy Kvados
Sebeobrana
Kurz focení
Úprava fotografií
Zpěv s kytarou
Easy traveling
Morální dilemata v právu
Italská gastronomie
3D tisk
Deskovky
Včelaření
Lezení na umělé stěně
Vánoční dopoledne s dějinami
Vinen, či nevinen?
Florbalový turnaj malých týmů

8. 2.

Výchova ke zdraví a sportu

Výchova ke zdraví a sportu je realizována v rámci tělesné výchovy. Talentovaní žáci se účastní
řady soutěží, všichni žáci mají možnost účastnit se lyžařských a turistických kurzů.
Turistické kurzy – celkem se zúčastnilo 106 žáků.
 Součást Zdravotnictví:
o červen 2019, Mokřinky
o 36 žáků
 Součást IT a VS
o září 2018, Vítkov Podhradí
o 29 žáků
 Součást Ekonomika
o září 2018, Prostřední Bečva
o 41 žáků
Lyžařské kurzy – celkem se zúčastnilo 133 žáků.
 Součást Zdravotnictví
o únor 2019, horský hotel Kyčerka, Velké Karlovice
o 45 žáků
 Součást IT a VS
o únor 2019, hotel Kasárna, Velké Karlovice
o 42 žáků
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 Součást Ekonomika
o únor 2019, horský hotel Radegast na Radhošti
o 46 žáků
Na lyžařských kurzech se žáci účastní výcviku sjezdového lyžování, běžeckého lyžování a
snowboardingu. Rovněž jsou seznámeni s teorií a historií lyžování, se zásadami bezpečného
chování na horách i se základy první pomoci.
Na turistických kurzech je účastníkům nabídnuta cykloturistika, horolezectví, vodní a pěší turistika
a pestrá škála sportovních aktivit a her. Z teoretických oblastí se žáci seznamují s teorií cyklistiky,
zdravovědou, topografií a ochranou obyvatel při mimořádných situacích.

8. 3.

Humanitární a charitativní akce

Naše žáky vedeme k nezištné pomoci potřebným a k zapojování do akcí, které patří k dlouhodobé
školní tradici. Daří se nám tak neformálně zvyšovat jejich sociální a morální cítění.
V letošním školním roce se s velkým nasazením a chutí zapojili do celorepublikové kampaně Ligy
proti rakovině tematicky věnované nádorovému onemocnění plic žáci 3. ročníků oboru
zdravotnický asistent, obchodní akademie a ekonomické lyceum. Žáci v rámci prodeje květin
rozdávali také informační letáky věnované problematice onkologického onemocnění. Akce se
setkala s kladným ohlasem veřejnosti, žáci i přes nepřízeň počasí 15. května 2019 prodali téměř
všechny kytičky a na konto ligy proti rakovině jsme zaslali částku 43 781,- Kč.
Žákyně 3. ročníku oboru ekonomické lyceum, které ve 3. ročníku pracovaly v JA studentské firmě
„Lajkni si mě“, se rozhodly použít „zisk“ z jejich podnikání na dobrou věc. Za vydělané peníze
nakoupily deskové hry a v pondělí 17. června 2019 je předaly dětem v azylovém domě v Novém
Jičíně.
Dobrovolné dárcovství krve
I v roce 2018/19 součást Ekonomika nabídla plnoletým studentům dvakrát darovat krev a krevní
plazmu. V prosinci a červnu se studenti s učiteli vydali do Krevního centra Fakultní nemocnice
v Ostravě.
Celkem v tomto roce proběhlo 33 odběrů, z toho 15 studentů darovalo krev poprvé. Nechali jsme si
odebrat 13,63 litrů krve a 3,35 litrů plazmy.
Za celou dobu této akce jsme byli darovat již 17krát. Proběhlo přesně 300 odběrů, z toho 270x krev
a 30x plazma, což je v součtu 126,9 litrů krve a 25,45 litrů plazmy.

8. 4.

Informace o činnosti pro veřejnost

Naše škola patří mezi největší odborné školy v regionu Nového Jičína a dlouhodobě se zapisuje do
povědomí veřejnosti řadou akcí:
 Dny otevřených dveří v prosinci a únoru
 burzami škol
 webovými stránkami školy
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informačním panelem na ulici Lidická v centru města
prezentací dosažených úspěchů naší školy v regionálním tisku
šoty v TV Polar
slavnostním vyřazením absolventů v Beskydském divadle v Novém Jičíně
propagačními materiály o škole
vydáváním školního občasníku
odbornou přednáškovou činností vyučujících školy
spoluprací se ZŠ a MŠ na území města
spoluprací s Městem Nový Jičín

Na školu přichází děkovné dopisy adresované vedoucím pracovníkům školy (viz příloha č.6).
Mezi velmi prospěšně akce na součásti Zdravotnictví patří
 Výcvikový program první pomoci pro žáky osmých a devátých tříd základních škol
v Novém Jičíně. Projekt probíhal za přispění grantu města Nového Jičína „Výcvikový
program první pomoci pro žáky osmých a devátých tříd základních škol v Novém Jičíně“.
V letošním roce jsme na projektu zapojili 8. ročníky ZŠ Komenského 66 a Komenského 68.
Proškoleno bylo více než sto žáků z celkem 5 tříd.
Žáci, kteří projektem prošli, se v odborných laboratořích naučili jak správně postupovat při
činnostech zachraňujících život. Své teoretické znalosti mohli prakticky vyzkoušet při
modelových situacích, kdy se navzájem ošetřovali. Vyzkoušeli si postupy při resuscitaci,
viděli nejnovější pomůcky, kterých se dá využít, jako například AED (automatický externí
defibrilátor), který využívá např. Horská služba, městská policie, ale dokáže jej použít i
proškolený laik. Seznámili se s novinkami, díky kterým mohou nejen účinně pomoci, ale
také chránit své zdraví.
Kromě nejnáročnější disciplíny, kterou je v první pomoci resuscitace, procvičovali postupy
při ošetřování zranění, se kterými se mohou setkat nejčastěji, jako jsou poranění kostí,
kloubů a ošetřování různých druhů krvácejících poranění. Díky výborně vybavené učebně
první pomoci se seznámili s moderními pomůckami, které používají záchranáři, ale
především se naučili postupovat i s minimem vybavení a improvizovat, jako v běžných
životních situacích, ve kterých se mohou ocitnout.
Ve volných chvilkách konzultovali s odbornými vyučujícími situace, se kterými se již
setkali nebo je zajímaly. S blížícím se létem to byly převážně stavy jako úpal, úžeh, první
pomoc při alergické reakci na bodnutí hmyzem, případně, jak správně vytáhnout klíště.
Učitele zajímaly postupy první pomoci při stavech, se kterými se ve škole setkávají stále
častěji a to jsou cukrovka, epilepsie a astmatické záchvaty.
Jelikož projekt probíhal v předprázdninovém období, celou dobu odborné vyučující
zdůrazňovaly žákům nutnost prevence před úrazy.
Projekt se vždy setkává s obrovským zájmem ze strany základních škol. Bohužel kapacita
je omezená a není možno uspokojit všechny zájemce.
 Pro děti z MŠ Karla čapka jsme na škole zrealizovali tři setkání s programem jednoduchých
základů první pomoci a zásadami péče o zdraví.
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V rámci odborných předmětů proběhlo několik akcí 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 dvě žákyně ze čtvrtého ročníku oboru zdravotnický asistent a
dvě žákyně oboru zdravotnické lyceum. Žákyně zde pečovaly o klienty hospice, podílely se
na základní ošetřovatelské péči a na výchovném zaměstnávání klientů, (říjen – listopad
2018). Daří se nám žáky na stáž vysílat 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 2019). 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. Fakultní nemocnice Ostrava a Domov pro seniory
Klokočov, pro čtvrté ročníky. Přínosem pro žáky je zmapování situace a možnosti dalšího
vzdělávání.
 Spolupráce s firmou BROSE - zdravotnická součást školy navázala úzkou spolupráci s
automobilovou firmou BROSE, která sídlí v Kopřivnici. Spolupráce spočívala ve spolu
organizaci „Dnů zdraví“, které byly pořádány pro zaměstnance firmy v Rožnově pod
Radhoštěm a ve dvou termínech pro zaměstnance v Kopřivnici. Akce proběhly v jarním
termínu - březen 2019. Akce byly celodenní a vše zaštiťovala, připravovala a zajišťovala
odborná vyučující Mgr. Pěchová, společně s našimi žáky.
 Žákyně čtvrtého ročníku oboru zdravotnický asistent se zúčastnily soutěže ošetřovatelských
kazuistik ve Zlíně. Žáky na soutěž připravila Mgr. Iva Vránová (březen 2019). Žákyně
obsadily druhé místo u odborné a třetí místo u žákovské poroty.
Již 16. rokem je na škole využívána odborná knihovna se studovnou akreditovaná
Ministerstvem zdravotnictví a vedená v evidenci Národní lékařské knihovny.
V knihovně je 4 981 ks knih, 130 ks DVD a videokazet, odebíráme 8 titulů periodik. Při
průběžné inventarizaci knihovny bylo odepsáno 377 ks knihovních jednotek. V současné době je
půjčeno 159 ks knih. Celkový počet čtenářů je 297. Počet výpůjček bylo za školní rok 550, a to jak
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.
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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 (3. ročník) se svými učiteli tradičně připravují pro zájemce
občasník „Zprávy z veřejné správy“, který informuje o nejdůležitějších událostech ze školního dění
při studiu tohoto oboru (viz příloha č. 7).
Pro nadšené příznivce informačních technologií jsme letos 13. října 2018 uspořádali již čtvrtý
ročník IT pro všechny v rámci akce CodeWeek2018. Součástí akce byla pestrá paleta workshopů,
ze které si mohli vybrat jak žáci základních a středních škol, tak i laická a odborná veřejnost.
85 účastníků si vybíralo z těchto workshopů:










Vytvoř si svou počítačovou hru Kodu Game tab
Úvod do programování
Travelhacking
3D tisk: Epizoda III – Pomsta PRUŠU
Rozpohybuj Lego robota
Skryté perly v MS Office
Novinky ze světa Google
Ovládejte hlasem – aplikace i domácnost
Zoner Photo Studio X – práce s vrstvami

8. 5

Významná ocenění

Rovněž v tomto roce schválila Rada Města Nový Jičín náš návrh k ocenění vyučující školy
starostou města Nového Jičína. Slavnostní vyhlášení „Pedagogické osobnosti roku 2018“
v kategorii výrazných pedagogických osobností se uskutečnilo 18. 6. 2019 v Beskydském divadle
a ocenění si z rukou starosty města Bc. Stanislava Kopeckého převzala Mgr. Irena Šádková.
Ocenění bylo zveřejněno v novojičínském zpravodaji.
Ředitelka školy při příležitosti Dne učitelů využívá tohoto slavnostního dne k ocenění vybraných
učitelů. Tentokrát si za celoživotní pedagogickou práci převzaly ocenění Mgr. Marie Vraná a Bc.
Pavla Mílková.

8. 6

Spolupráce s rodiči

Vedení i učitelé školy spatřují ve spolupráci s rodiči významný činitel pro výchovně vzdělávací
práci. Komunikace s rodiči je zajištěna pomocí informačních schůzek v jednotlivých čtvrtletích,
dále pomocí e-mailových adres učitelů uvedených na webových stránkách školy a v rámci
elektronického systému „Skolaonline“.
Na škole pracuje Spolek přátel Mendelovy střední školy, který sdružuje rodiče i přátele školy a
podílí se na zajišťování kulturních , zájmových a sportovních akcí. Rovněž pomáhá škole
s materiálním vybavením. Ve spolupráci s rodiči součásti Zdravotnictví byl uspořádán maturitní
ples.
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8. 7

Sebeevaluace školy

Autoevaluace je významným prostředkem, který nám poskytuje přehled o kvalitě naší práce.
Průběžné zjišťování výsledků a vytváření testů je v kompetenci příslušných předmětových komisí.
Žáci čtvrtých ročníků se připravují na zvládnutí maturitní zkoušky z českého a cizího jazyka.
Z českého jazyka píší cvičné didaktické testy a slohové práce, které vyučující využívají
z předchozích období. Předsedové obou komisí provádí odbornou analýzu úspěšnosti a
neúspěšnosti žáků u maturitní zkoušky a spolu s vedením školy hledáme cesty k posílení
kompetencí, které žákům dělají u maturity největší problémy.
Velmi se osvědčilo doučování žáků ohrožených neúspěšností u maturitní zkoušky v rámci Šablon.
Analýzy výsledků z českého jazyka (viz příloha č. 8).
Významným evaluačním nástrojem jsou dotazníky pro žáky a také ředitelské testy z profilových
maturitních předmětů.
Důležitá je evaluace ve výuce cizích jazyků. Na všech třech součástech jsou žáci prvního ročníku
na počátku studia pomocí rozřazovacích textů rozděleni do jazykových skupin, během studia pak
absolvují evaluační testy dle požadavků jednotlivých dílčích komisí. K testování využíváme
mezinárodní jazykové zkoušky KET, PET a evaluační testy CERMATu.
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.
Již druhým rokem využíváme podporu ze strany zřizovatele pro žáky 1., 3. a 4. ročníků oboru
praktická sestra a zdravotnický asistent při výuce anglického jazyka. Je vidět, že intenzivní
příprava žákům prospívá, a proto jsme uvítali tuto podporu i pro příští školní rok.
V letošním školním roce jsme se naposledy zapojili do projektu projektu MEC OPS a otestovali
jsme žáky 3. ročníků. Výsledky využíváme k hodnocení a zkvalitnění práce. Výsledky jsou
předmětem rozboru na závěrečné pedagogické radě a jsou poskytovány učitelům a žákům
jednotlivých tříd (viz příloha č. 9).
Běžným evaluačním nástrojem jsou pohospitační pohovory, sledování práce předmětových komisí,
účast žáků v soutěžích a zapojení žáků i učitelů do projektů.

9.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Dne 25. 9. 2018 byla provedena kontrola ze strany České školní inspekce. Předmětem kontroly
bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání. Kontrola byla provedena na základě žádosti
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
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10.

Základní údaje o hospodaření školy

Údaje o hospodaření školy za rok 2018 jsou podrobně zpracovány ve Zprávě o činnosti
příspěvkové organizace za rok 2018 v podobě tabulek a rozborů. Dokument byl předložen Školské
radě dne 18. března 2019 a zaslán zřizovateli na Krajský úřad v Ostravě. Se zaměstnanci školy byl
projednán na provozní poradě dne 29. března 2019.
Závěrkové výkazy o hospodaření školy za rok 2018 byly Radou Moravskoslezského kraje
schváleny usnesením č. 63/5741 ze dne 28. května 2019 se zlepšeným hospodářským výsledkem
ve výši 141.227,25 Kč. Do rezervního fondu byl schválen a proveden příděl ve výši 111.227,25
Kč, do fondu odměn ve výši 30.000,- Kč.
Hospodaření školy v roce 2019 probíhá podle rozpisu závazných ukazatelů v aktuálním znění k 18.
7. 2019 s příspěvkem na provoz ve výši 56.144.020,- Kč a účelovým investičním příspěvkem do
fondu investic ve výši Kč 2 mil. Kč, který je využit k rekonstrukci vybavení kotelny na
odloučeném pracovišti v Šenově u Nového Jičína.
10.1 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2018
Rozpis závazných ukazatelů:
Příspěvek na krytí přímých neinvestičních výdajů
Prostředky na platy
Přímé náklady na
Ostatní osobní náklady
vzdělávání - kraje
Ostatní (odvody + FKSP + přímý ONIV)
Soutěže Excelence SŠ 2016
RP MŠMT na podporu organizace a ukončování stř. vzdělávání
maturitní zkouškou – podzimní období 2018
RP „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků
CELKEM

Výše ukazatele v Kč
29 878 305
290 000
11 319 255
9 309
91 560
7 807
41 596 236

Dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů
Provozní náklady
Účelová dotace na „krytí odpisů DHM a DNM“
Podpora aktivit v oblasti prevenci rizikových jevů chování
Účelově určeno na podporu ICT
Výuka cizích jazyků a zapojení rodilého mluvčího
CELKEM

Výše ukazatele v Kč
7 492 000
1 021 000
79 600
270 000
106 300
9 051 900

Účelová investiční dotace
Výše ukazatele v Kč
1 700 000

Vzduchotechnika ve školní jídelně
Předepsané závazné ukazatele nebyly překročeny.
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V doplňkové činnosti škola uzavřela hospodaření se ziskem ve výši 82.709,58 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 a část do fondu odměn k vytváření zdroje pro příští rok.
10.2 Mimorozpočtové zdroje v roce 2018
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 tabulka uvedená v části 13 - Údaje o
předložených a školou realizovaných projektech. Celková hodnota výnosů z projektové činnosti
činila cca 3,2 mil. Kč.
Byl schválen projektový záměr ve výzvě MŠMT Šablony pro SŠ a VOŠ. V roce 2018 přinesl škole
zdroj ve výši 637.467 Kč s očekávaným pokračováním ve druhém pololetí školního roku. Byly
zvoleny šablony k rozšíření výuky – doučování, zavádění nových metod do výuky – CLIL,
spolupráce s odborníkem z praxe, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, a doplněno další vzdělávání
pedagogů o témata v oblasti osobnostně sociálního rozvoje, využívání ICT ve výuce, integrace
žáků i odborná školení v oblasti ICT.
V dotačním řízení Města Nový Jičín škola získala grant na realizaci workshopů První pomoci v 9.
třídách novojičínských ZŠ. Pro nové žáky prvních ročníků mohly být s podporou MSK připraveny
adaptační výjezdové pobyty.

10.3 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2019
Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2019 v aktuálním znění k 18. 7. 2019:
Příspěvek na krytí přímých neinvestičních výdajů
Výše ukazatele v Kč

MŠMT –
ÚZ 33353

Prostředky na platy
Ostatní osobní náklady
Ostatní (odvody + FKSP + přímý
ONIV)
RP Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování
pedagogických pracovníků v roce 2019 – ÚZ 33076
RP „Vytvoření zdravého klimatu mezi žáky navzájem a mezi
žáky a jejich učiteli“
CELKEM

33 500 877
133 000
12 588 320
715 423
102 600
47 040 220

Dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů
Výše ukazatele v Kč

Provozní náklady – ÚZ 1
Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku –
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7 714 000
1 113 000

ÚZ 205
Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství PO
kraje – ÚZ 203
Na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých
mluvčích – ÚZ 137
CELKEM

96 800
180 000
9 103 800

Účelová investiční dotace do investičního fondu
Výše ukazatele v Kč

„Rekonstrukce plynové kotelny“

2 000 000

10.4 Mimorozpočtové zdroje v roce 2019
V období 2019 pokračuje snaha školy získat a čerpat prostředky z mimorozpočtových zdrojů
(Erasmus+, projekty MŠMT, grantové řízení Města Nový Jičín). V průběhu srpna 2019 bylo
schváleno 5 nových grantových žádostí, jejich řešení bude probíhat 24 měsíců.
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 dlouhodobě daří realizovat řadu projektů a využívat granty Evropské
unie. V roce 2017 jsme získali tzv. certifikát mobility VET CHARTER, jenž nám zaručuje
zahraniční odborné stáže pro žáky 3. ročníků, a to celkem v 6 evropských zemích. V tomto
školním roce jsme byli zapojeni do těchto pěti projektů:
1) 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
videregaende 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, Praha.
Ve školním roce 2018/2019 naše škola druhým 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
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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 2018/2019 byly realizovány tyto konkrétní projektové aktivity:
a) učitelský workshop – téma chytrých produktů a jejich designu a produkce (Dynatec, Askim
Norsko, 7. – 10. 10. 2018)
b) studentský workshop – téma chytrých produktů a jejich designu a produkce (Dynatec,
Askim, Norsko, 8. – 12. 4. 2019)
c) vytvoření projektového webu – https://sites.google.com/mendelova-stredni.cz/industry4/
d) diseminace projektových aktivit
2) Erasmus+, KA1 Mobilita v odborném vzdělání
Projekt je určen pro žáky ekonomických, správních, IT a zdravotnických oborů. Nese název
Studenti bez hranic IX. Žáci v 5 až 6 členných skupinách vykonávají odborné stáže v podnicích a
zařízeních v Irsku, Anglii, Španělsku a Německu.
3) Erasmus+, KA1 Mobilita v odborném vzdělávání
Projekt s názvem Studenti bez hranic X je určen pro žáky ekonomických, správních a IT oborů.
Skupiny žáků vykonávají odborné stáže v podnicích v Anglii a Estonsku.
4) Erasmus+ KA1, Mobilita ve školním vzdělávání určená pro učitele nese název Profesní
růst III – brána k úspěchu ve vzdělávání
Jedná se o projekt individuálních mobilit učitelů zaměřený na jazykové kurzy a stínování
v zahraničí.
5) Erasmus+ KA2 Partnerství ve školním vzdělávání
Dvouletý projekt, ve kterém naše škola působí jako partner je zaměřený na sociální podnikání se
školami ze Španělska, Maďarska, Rumunska, Itálie a Rakouska. Podrobné informace
viz příloha č. 10.
Naše škola také letos ukončuje zapojení do dvouletého projektu „Šablony“. V tomto školním roce
jsme splnili všechny naplánované aktivity a vyučující odevzdali svá portfolia. Byla také
zpracována závěrečná zpráva.
V rámci „Šablon“ jsme rovněž ukončili a vyhodnotili ŠAP, který jsme splnili.
Vzhledem k pozitivní zkušenosti s tímto rozvojovým programem MŠMT jsme si podali novou
žádost o další dvouletý projekt téhož názvu. Podmínkou bylo zpracování nového ŠAP, který nám
byl schválen.
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12.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

V letošním roce jsme realizovali dva kurzy dalšího vzdělávání Sanitář Zdravotník zotavovacích
akcí. Tyto kurzy se nám však nepodařilo zrealizovat pro nízký počet a velice vágní zájem
účastníků, kteří po proběhlých úvodních schůzkách ztratili motivaci k vzdělávání.
Na školním webu, ale i na Úřadu práce nabízíme řadu vzdělávacích programů pro dospělé.
Bohužel situace na trhu práce v současné době nepřeje celoživotnímu učení.
Situaci jsme analyzovali a chystáme se nabídnout vzdělávání maminkám na mateřské dovolené a
seniorům v oblasti zdravého životního stylu.

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 N. Jičína pro podporu v pořádaných soutěžích a výchovu žáků základních
škol v oblasti poskytování první pomoci.
Projekt
Industry 4.0 Smart Company and Smart Schools
ORJ 5455, 1. záloha
Profesní růst III – brána k úspěchu ve vzdělávání
ORJ 4594, 1. 8. 2017 – 31. 10. 2018
International ICT Competitions for Increasing the
Quality of Secondary Schools
ORJ 3865, 1. 9. 2015 – 31. 8. 2018
Studenti bez hranic X
ORJ 6964, 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Studenti bez hranic VIII
ORJ 3033, 1. 8. 2016 – 31. 5. 2018
Studenti bez hranic IX
ORJ 4566, 1. 8. 2017 – 31. 8. 2019
Sociální podnikání, ORJ 8420, partnerství s ESP
příjemcem, ORJ 8420, 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

14.

Hodnota grantu
v Kč

Výše čerpání šk.
r. 2018/19 v Kč

575.661,32

271.446,53

387.050,00

231.643,12

920.619,00

296.112,23

2.941.313,76

33325,1

1.909.233,00

902.441,02

3.042.250,00

1.125.157,68

585.000,00

296.016,06

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 2018/2019:
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při organizaci Mendelovy střední školy, Nový Jičín, p. o. pracuje ZO ČMOS. 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.
Z hlediska úspěšného uplatnění našich absolventů na trhu práce, ale i pro další odborné vzdělávání
na VOŠ a VŠ je důležité, aby jejich znalosti a dovednosti korespondovaly co nejvíce s tím, co od
nich očekávají jejich budoucí zaměstnavatelé.
Proto se snažíme tyto nároky a požadavky co nejvíce zahrnout do výuky pomocí široké spolupráce
se sociálními partnery. Vzájemná spolupráce se nám nejvíce daří v těchto oblastech:







spolupráce při zajišťování odborného výcviku a odborné praxe
účast odborníků z praxe u maturitních zkoušek
zajišťování dalšího vzdělávání pro sociální partnery
zajišťování odborných exkurzí
spolupráce s VŠ – Ostravskou univerzitou a Slezskou univerzitou v Opavě
spolupráce na mezinárodních projektech, spolupráce s podniky a zařízeními v zahraničí

Dlouhodobě přínosná je spolupráce se zahraničními školami a institucemi pro zajišťování
třítýdenních odborných stáží našich 3. ročníků.
Již druhým rokem jsme fakultní školou Slezské univerzity Opava.
Přehled našich partnerů ve vzdělávání je uveden v příloze č. 11.
Výroční zpráva byla projednána na Školské radě dne 15. 10. 2019 a na pedagogické radě dne
26. 8. 2019.
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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