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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 skola@mendelova-stredni.cz
Školská rada byla na další funkční období nově jmenována ke dni 19. října 2011, kdy po
řádných volbách, které proběhly 18. a 19. října 2011 má 6 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 Gotthard – zástupce ředitelky pobočky KB v Novém Jičíně
Mgr. Čestmír Glogar – učitel školy
Alena Janovská – zástupce rodičů
Ing. Miroslav Huvar – zástupce rodičů
Současná studijní nabídka sloučených škol je zastoupena čtyřletými studijními programy
a dvouletým a tříletým nástavbovým studijním oborem a pětiletým večerním studijním oborem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Obchodní akademie – denní čtyřleté studium
Ekonomické lyceum – denní čtyřleté studium
Informační technologie – denní čtyřleté studium
Veřejnosprávní činnost – denní čtyřleté studium
Zdravotnický asistent – denní čtyřleté studium
Zdravotnický asistent – večerní pětileté studium
Zdravotnické lyceum – denní čtyřleté studium
Podnikání – večerní tříleté nástavbové studium

Cílem v přípravě žáků školy je především vychovat odborníky, kteří budou samostatně
a iniciativně řešit pracovní úkoly, budou umět organizovat a samostatně řídit pracovní činnosti,
mít cílevědomé, rozvážné a rozhodné jednání a společenské vystupování, budou umět jednat
s lidmi a dokáží se vyrovnat se stresem v podmínkách zvýšené náročnosti, budou umět
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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 sekce, která se nachází v centru města
v historické budově s mansardovou přístavbou. Nachází se zde 20 učeben (12 kmenových,
z toho 7 je vybaveno dataprojektory, 1 jazyková laboratoř, 2 učebny pro výuku PSP a l učebna
pro výuku CJL s interaktivní tabulí, jedna odborná učebna s interaktivní tabulí, 1 učebna pro
přírodovědné předměty s fyzikální a chemickou laboratoří, tělocvična s nářaďovnou, lezeckou
stěnou a posilovna).
V rámci projektu ROP MSK se z prostředků SF podařilo modernizovat 3 odborné laboratoře
včetně vybavení ICT pro výuku odborných ošetřovatelských předmětů, realizovat novou
učebnu první pomoci, dále učebnu ICT s interaktivní tabulí a zbudovat moderní multifunkční
vzdělávací centrum v prostorách bývalé auly. Součástí tohoto projektu je také modernizace
studovny s akreditovanou knihovnou Ministerstva zdravotnictví a knihovnou s ICT zařízením.
Ve škole je kuchyň a školní jídelna. V letošním školním roce jsme dovybavili ICT zařízení
o 14 ks osobních počítačů.
Odloučené pracoviště na Tyršově ulici využívá 2 budovy v centru města, je zde 20 učeben
s kvalitním technickým vybavením a 7 dataprojektory (4 učebny pro ICT a PEK, 1 dílna pro
výuku ICT, 1 jazyková laboratoř, internet, fitcentrum). V letošním šk. roce jsme vybavení
rozšířili o nákup 3 D tiskárny, 3 ks Lego robotů a 17 ks počítačů se softwarem.
Odloučené pracoviště v Šenově je moderní zařízení 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.
Dále jsou zde 3 učebny pro výuku cizích jazyků s audiovizuální technikou, 1 odborná učebna
CJL s audiovizuální technikou, tělocvična s nářaďovnou, posilovna, 1 venkovní hřiště
s asfaltovým povrchem, běžecká dráha s tartanovým povrchem, doskočiště a školní jídelna
s výdejnou stravy. V letošním šk. roce jsme pořídili „Tabletovou učebnu“ s 15 ks tabletů pro
výuku odborných i přírodovědných předmětů.
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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.

117

Druh Schv.
stud. kap.
denní 120

108
2. 18-20-M/01 Informační technologie podle ŠVP
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 studenty 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
129
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 120

4. 78-42-M/02 Ekonomické lyceum podle ŠVP
99
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. Studenti mohou pracovat v mezinárodních evropských
projektech, zúčastňují se odborných zahraničních stáží v podnicích,
případně výměnných pobytů v zemích EU.

denní
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120

5.78-42-M/005 Zdravotnické lyceum podle učebních dokumentů
schválených MŠMT dne 30. dubna 2005 č. j. 13 743/2005-21
s platností od 1. září 2005
- dobíhající obor
- 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.

28 denní 120

6.78-42-M/04 Zdravotnické lyceum podle ŠVP
90
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.

denní 120

7. 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
- 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.

165

denní 240

25

večerní 150

-

8 .53-41-M/007 Zdravotnický asistent
dobíhající obor
pětileté večerní studium pro absolventy základní školní
docházky
9. 53-41-M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP
pětileté večerní studium pro absolventy základní školní
docházky

10.64-41-L/51 Podnikání podle ŠVP
- tříleté večerní nástavbové studium pro absolventy 3letých
učebních oborů.

Celkem za Mendelovu střední školu, Nový Jičín, p. o.
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18

večerní 150

49

večerní 90

828

žáků

3.

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

- Pedagogičtí pracovníci

Jméno

Važanská
Purmenský
Šrámková
Bobek
Stanková
Kubiszová
Abrahám
Arnošt
Bajtková
Baďurová
Bártková
Blahetová
Brusová
Budinská
Csengeová
Dobíáš
Eslerová
Galiová
Glogar
Glogovská
Herman
Hermanová
Horutová
Hrachový
Jalůvková
Jandl
Jermář
Jírová
Janičková
Klementová
Klevarová
Klichová
Knápková
Kocůrková
Koňaříková
Kotulková
Kraciková
Kupčák
Kubínová
Kudělková
Lacková
Lebeděv
Lédr
Lédrová
Macek

Renata
Lubomír
Jaroslava
Jan
Monika
Monika
Ladislav
Jiří
Ivana
Jana
Hana
Hana
Lenka
Lenka
Karla
Jaromír
Sylva
Olga
Čestmír
Renáta
Václav
Miroslava
Jiřina
Josef
Zuzana
Roman
Martin
Lenka
Petra
Renáta
Kateřina
Blanka
Bronislava
Alena
Ilona
Jindřiška
Gabriela
Petr
Kateřina
Jarmila
Martina
Věniamin
Zdeněk
Pavlína
Břetislav

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

Prac. zař. Vyučované předměty

Kvalifikace

Aprobace

Ř
ZŘ
ZŘPV
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

FF/UK Praha
PřF/UP Olomouc
FF/UK Praha
UP Olomouc
UP Olomouc
VŠE Praha,SU Opava
VŠE Praha
VŠB Ostrava
UJEP Brno
UP Olomouc
Ped.F OU Ostrava
MU Brno
UP Olomouc,SU Opava
OU Ostrava
PedF/UP Olomouc
UP Olomouc
PedF Olomouc
VŠB Ostrava
ZČU Plzeň
OU Ostrava
VŠB Ostrava
PedF/UP Olomouc
VŠE Praha
UP Olomouc
UP Olomouc
PF Ostrava
OU Ostrava
UP Olomouc
PedF, UP Olomouc
PedF. Ostrava
Slezská univ. Opava
OU Ostrava
VŠ Praha
PF Ostrava, SU Opava
PF Olomouc
FF/UK Praha
PřF/UP Olomouc
OU Ostrava
LF/MU
UP Olomouc
PedF, UP Olomouc
UK Praha
PF Ostrava
UP Olomouc
OU př.F Ostrava

učitelství pro SZŠ
MAT,CHE
ped-péče o nemocné
MAT, INF
CJL, OBN
ANJ,SPJ,odb.předm.
odb. předm.
odb. předm.
CJL, DEJ
NEJ, OBN, RUJ
TEV, BIO
CJL, OBN
RUJ, ANJ, DEJ
odb. předm.
učitelství pro SZŠ
NEJ, TEV
učitelství pro SZŠ
ANJ, odb. předm.
TEV
CJL, ANJ, RUJ, HOZ
IKT
učitelství pro SZŠ
odb. ek. předm.
DEJ, OBN
MAT,BIO
MAT, ZTE
OBN, ZTE
CJL, OBN
učitelství pro SZŠ
učitelství všerob.vzděl.př.
DEJ-NJ
odb. předm.
odb. předm.
ANJ, RUJ, TEV
NEJ, CJL
učitelství pro SZŠ
Bi-M
MAT,ITE
všeobecné lékařství
NEJ, OBN
učitelství pro SZŠ
TEV
Čjl-D
CJL,OBN
matematika v eko.

PSP
MAT,INF,CHE
PSP,OSE
MAT, INF
OBN, CJL, VSP, PRA
SPJ
UCE, PRA, EKO, PEU
ESP, MAN, INF
CJL, DEJ
OBN, NEJ
ANJ
CJL, OBN
ANJ, RUJ
UCE, EKO, PEK, PRA
SOM,OSE,OSN
NEJ, TEV
SOM,OSE,OSN
ANJ
TEV, BIO, ÏNF
ANJ
IKT
KLIN.PROP,OSE,OSN
UCE, EKO, DAS
HOZ, PRA, DEJ, ZSV
MAT, BIO
MAT, MAS
INF, VSP, ZSV, OBN
CJL, ZSV, SVS, SPK
SOM, OSE, OSN
AGJ, MAT
NEJ, DEJ
ZBO, ADP, EKO
SOM, OSE,OSN
ANJ, TEV, PEK, RUJ
NEJ
OSE,OSN,PSP
BIO, MAT,INF
MAT
KLIN. PROP
NEJ, ZSV,FIL
SOM, OSE,OSN
TEV
TEV, CJL,DEJ
CJL, OBN
MAT
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Délk
a
ped.
prax
e
34
31
33
19
23
25
15
11
33
18
16
12
23
19
30
23
11
17
11
22
20
18
33
6
27
12
22
9
27
12
20
8
34
36
30
15
4
11
34
8
36
28
10
8

Marková
Mašek
Matúš
Michalová
Mílková
Moravcová
Navrátilová
Nohel
Nováčková
Nurdin
Olbrechtová
Pagáčová
Pavlíková
Pěchová
Rapčan
Rušarová
Skřivánek
Solanská
Spálová
Škyvarová
Šuláková
Tomančáková
Tomek
Týlová
Tylová
Vránová
Vrbková
Zapletal
Žlebek

Ivana
Luboš
Zdeněk
Lenka
Pavla
Lucie
Denisa
Milan
Jiřina
Šárka
Svatava
Jana
Zdeňka
Milada
Milan
Andrea
Radan
Lenka
Marcela
Hana
Alžběta
Lenka
Dalibor
Jitka
Simona
Iva
Radmila
Petr
David

Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Ing.
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
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

ZEM, TEV
EKO, BNK, FAD
INF
CHE
OSE,OSN
ANJ
ANJ, HV
INF, FYZ
UCE, EKO, EKC
ANJ, OV
ANJ, SPJ, CJL
PEK
ZBO, PRO, OBP
SOM, OSE,OSN
SOM, OSE,OSN
ANJ, NEJ
ANJ, FRJ
OSE, OSN
UCE, ADP, VEF
MAT, MAS, ITE, PEK
AGJ
EKO, HOK, ADP
HOZ, PEK, RUJ
NEJ, ZSV, SPK, PRA
OSE,OSN
OSE,OSN
OSE,OSN,ZVZ
CJL, FIL, SVS
HOZ, ITE
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UP Olomouc
VŠZ Brno
VŠB Ostrava
VŠZe Brno
Bakalář. stud. Ostrava
SU Opava
UK Praha
PF Ostrava
VŠB Ostrava
UP Olomouc
OU Ostrava, FF
SU Opava
OU Ostrava
PedF UP Olomouc
UP Olomouc
OU Ostrava
UP Olomouc
PedF UP Olomouc
VŠB Ostrava
UP Olomouc, VŠB Ova
SU Opava
VŠB Ostrava
PF Ostrava
UJEP Brno
PedF a LF/UP Olomouc
PedF/UP Olomouc
PedF/UP Olomouc
MU Brno
Ped.F OU

ZEM,TEV
odb. předm.
odb. předm.
CHE
Ose-Osn
AGJ
AGJ
FYZ, CHE,INF
odb. předm.
AGJ
ANJ, CJL
odb. předm.
odb. předm.
učitelství pro SZŠ
Učitelství SOM+zdrav.př.
ANJ, NEJ
ANJ, FRJ
učitelství pro SZŠ
odb. předm.
MAT, ITE, PEK
AGJ
odb. předm.
HOZ, RUJ
TEV, OBN, NEJ
učitelství pro SZŠ
učitelství pro SZŠ
učitelství pro SZŠ
CJL, FIL
ZEM, TEV

6
19
19
23
23
6
10
26
33
7
12
14
21
13
19
15
18
18
24
18
19
24
25
30
15
25
17
11
9

- Provozní zaměstnanci
Jméno a příjmení
Fibichová Dagmar
Konvičná Šárka
Holková Vlasta
Londinová Věra
Martochová Helena
Ing. Staroňová Martina
Tvrzníková Eva

Prac. zař.
THP
THP
THP
THP
THP
THP
THP

Délka praxe
33
29
7
26
29
22
31

Úvazek
8
8
8
8
8
8
8

Bezděková Dana
Čanecká Ivana
Hubrová Martina
Jandlová Magda
Karafiátová Marta
Kovář Josef
Lišková Alžběta
Lorencová Alena
Masník Petr
Ondřejová Miroslava
Pšenicová Jana
Rajnochová Martina
Šimíčková Dana
Šuránková Marie
Vlčková Ludmila

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

30
21
25
7
nad 32
nad 32
nad 32
nad 32
nad 32
nad 32
nad 32
nad 23
nad 32
nad 32
nad 32

8
4
8
8
8
8
8
8
12
8
12
8
8
8
8
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Personální údaje
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

0

0

0

0

21 – 30 let

2

4

6

6,19

31 – 40 let

7

17

24

24,74

41 – 50 let

8

21

29

29,90

51 – 60 let

8

28

36

37,11

61 – více let

2

0

2

2,06

celkem

27

70

97

100,00

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
muži

ženy

celkem

%

základní

-

4

4

4,12

vyučen

1

6

7

7,22

střední odborné

1

8

9

9,28

vysokoškolské

25

52

77

79,38

celkem

27

70

97

100,00

dosažené vzdělání
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
Pracoviště: IT a Veřejná správa
odborná kvalifikace

splňuje

nesplňuje

celkem

%

učitelé VVP

17

0

17

100

učitelé OP

8

0

8

100

výchovný poradce

1

0

1

100

školní metodik prevence

0

1

1

0

ICT koordinátor

0

3

3

0

Aprobovanost výuky
Pracoviště: IT a Veřejná správa
Předmět
Matematika
Český jazyk a literatura
Německý jazyk
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Španělský jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Zeměpis
Tělesná výchova
Základy přírodních věd
Veřejná správa
Právo
Ekonomika
Informační a komunikační
technologie
Písemná a elektronická komunikace
Zbožíznalství
Obchodní provoz

MAT
CJL
NEJ
ANJ
RUJ
SPJ
OBN
DEJ
ZEM
TEV
ZPV
VSP
PRA
EKO

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

ICT
PEK
ZBO
OBP

100%
62%
100%
100%
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
Pracoviště: Zdravotnictví
odborná kvalifikace

splňuje

nesplňuje

celkem

%

učitelé VVP

14

0

14

100

učitelé OP

14

0

14

100

výchovný poradce

0

0

0

0

školní metodik prevence

1

0

1

100

ICT koordinátor

1

0

1

100

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

MAT
CJL
NEJ
ANJ
RUJ
OBN
DEJ
TEV
CH
F
Bi
IKT
Vkz
VZ
PP
PS
PSK

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

SOM
OSE
OSN
OP
LJ
KP
ZOSE
EK

100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%

MS

100%

MSP

100%
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
Pracoviště: Ekonomika
odborná kvalifikace

splňuje

nesplňuje

celkem

%

učitelé VVP

15,9

0

15,9

100

učitelé OP

10,2

0

10,2

100

výchovný poradce

0

1

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
Francouzský 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

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

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
92%
100%
100%
100%
100%
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4.

Údaje o přijímacím řízení
4.1. Kritéria přijímacího řízení
(viz příloha č. 1)

4.2. Výsledky přijímacího řízení
Datum konání přijímací zkoušky: 22. – 23. duben 2014

1. kolo
Informační technologie
Veřejnosprávní činnost
Zdravotnické lyceum
Zdravotnický asistent
Obchodní akademie
Ekonomické lyceum

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

Počet
přihlášených

Přijato

54
51
55
55
51
51

30
30
30
30
30
30

Počet
přihlášených
0
6
0
5
6
0

Přijato
0
3
0
2
4
0
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Proti
rozhodnu
tí se
odvolalo
0
0
0
0
0
0

Celkový
počet zápis.
lístků

Celkový
počet
nepřijatých

30
27
30
30
29
30

24
21
25
25
21
21

Proti
rozhodnu
Celkový
tí se
počet zápis.
odvolalo
lístků
0
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0

Celkový
počet
nepřijatých
0
3
0
3
2
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
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5.1
Přehledné údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání Mendelovy střední školy, Nový Jičín
počet
žáků
celkem

Obor

z toho
dívek

z toho
chlapců

vyznaprospě- neprosmenaprůměr
li
pěli
ných

přestup
vylouče
/zane- opakují
ní ze
chání
ročník
studia
studia

Omluvená
absence
celkem

5341M/01
5341M/01
5341M/007
7842M/04
7842M/005
7842M/02
6341M/02
6843M/01
1820M/01
6441L/51

Zdravotnický asistent ŠVP
Zdravotnický asistent ŠVP-več.

Zdravotnický asistent-več
Zdravotnické lyceum ŠVP
Zdravotnické lyceum
Ekonomické lyceum
Obchodní akademie
Veřejnosprávní činnost.
Informační technologie
Podnikání

CELKEM

167
20
26
90
28
102
131
117
108
49

143
18
24
75
22
73
107
94
21
34

24
2
2
15
6
29
24
23
87
15

7
4
1
21
2
41
19
8
3
2

155
13
24
68
26
57
102
105
100
44

1
0
0
0
0
0
5
4
5
3

2,24
2,16
2,14
1,84
2,07
1,71
2,32
2,26
2,52
2,31

4
3
1
1
0
4
5
4
2
0

0
0
0
0
0
0
6
0
5
0

838

611

227

108

694

18

2,16

24

11
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9629
1027
885
6067
955
4217
5877
9434
8896
2795

průměr
na ž.

59,07
60,41
35,4
68,17
34,11
43
44,87
68,31
66,08
51,26

0 49782 53,07

neomluvená
absence
celkem

průměr
na ž.

25
16
0
2
6
17
20
28
76
0

0,15
0,94
0,00
0,02
0,21
0,17
0,15
0,32
0,72
0,00

190 0,27

5.2 Maturitní zkoušky ve školním roce 2013 – 2014
Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky pracoviště IT a Veřejná správa

třída
VS4
IT4

prospěl s
vyznamenáním
0
3

prospěl
23
18

neprospěl
5
1

neuzavřený
4. ročník
2
2

celkem
30
24

PV3

0

15

1

0

16

Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky pracoviště Zdravotnictví

třída
ZL 4
ZA 4.A
ZA 4.B
V5

prospěl s
vyznamenáním
3
0
1
1

prospěl
24
21
20
18

neprospěl
1
4
2
6

neuzavřený
4. ročník
0
0
1
0

celkem
28
25
24
25

Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky pracoviště Ekonomika

třída
EL 4.A

prospěl s
vyznamenáním
4

prospěl
19

neprospěl
2

neuzavřený
4. ročník
0

celkem
25

OA 4.B

3

19

0

1

23

OA 4.C

1

13

5

2

21
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6.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Ve školním roce 2013/2014 byly splněny nosné úkoly minimálního preventivního programu
na všech součástech Mendelovy střední školy.
-

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.
spolupráce s výchovnými poradci
spolupráce s rodiči

Na součásti Zdravotnictví proběhly tyto akce:
1. ročníky:
• adaptační kurzy (viz dřívější zpráva)
• prožitkový program na téma Šikana a kyberšikana
• prožitkový program na téma Drogy
• beseda na téma HIV/AIDS
2. ročníky:
• prožitkový program na téma Kouření
• beseda na téma Holokaust
3. ročníky:
• prožitkový program na téma Sexualita a problémy s ní spojené
Navíc proběhlo:
Dvouhodinový blok na rozvinutí spolupráce a norem ve třídě se třídou 4. A.
Na součásti IT a veřejná správa se uskutečnily akce:
1. ročníky:
• adaptační kurzy (září 2013)
• program na rozvoj spolupráce a důvěry (v rámci LVK, únor 2014)
• skupinové projekty na téma Alkohol, drogy, kouření v rámci předmětu biologie
(únor 2014)
• základy sebeobrany (23. červen 2014)
• beseda o AIDS (20. červen 2014)
2. ročníky:
• beseda na téma „Pohlavní život a vztahy“ v hodinách TEV, SKU (leden 2014)
• „jeden svět na školách“ – film a beseda pod záštitou nadace „Člověk v tísni“
• skupinová práce „Agresivita, asertivita, pasivita“, nácvik asertivního chování (únor,
březen)
• beseda a diskuse na téma „Kyberšikana“ s rozborem konkrétních situací v hodině
SKU (prosinec 2013)
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3. ročníky:
• „Jeden svět na školách“ – film a beseda pod záštitou nadace „Člověk v tísni“
• skupinová práce „Agresivita, asertivita, pasivita“, nácvik asertivního chování
duben 2014)
• beseda a diskuse na téma „Kyberšikana“ s rozborem konkrétních situací
4.

1. – 4. ročníky:
• Zdravý životní styl jako prevence rizikového chování (v průběhu roku, beseda
a diskuse v hodinách TEV)
• zapojení do projektu „Člověk v tísni – Skutečný dárek“

Nesplněno:
• beseda s příslušníkem PČR na téma problematika zneužívání návykových látek
(1. ročník)
• beseda se zaměstnancem probační a mediační služby (3. ročník)
Na součásti ekonomika:
1. ročníky:
• adaptační kurzy
• přednáška „Kyberšikana“
• přednáška na téma Antikoncepce
2. ročníky
• beseda - Nebezpečí sociálních sítí
3. ročníky
• beseda s psychologem na téma Mezilidské vztahy
• program: „Jak se bránit stresu“
4. ročníky:
• pokračování programu „Jak se bránit stresu“
Neproběhlo:
Nepodařilo se uskutečnit plánovanou besedu na téma Nebezpečí drog, jelikož po odchodu pana
Tomšíka z pozice tiskového mluvčího PČR, vázne komunikace s tímto oddělením.
Úkoly pro příští školní rok:
- dodržovat školní preventivní strategii na školní rok 2010 – 2015
- pokračovat v besedách na aktuální téma
- prohlubovat spolupráci s třídními učiteli
- připravit a realizovat adaptační kurzy 1. ročníků
- zadání, analýza a zpětná vazba dotazníku na klima ve třídách
- aktualizace SOS kontaktů a nástěnek k prevenci soc. patol. jevů
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6.1

Výchovné poradenství

Práce na úseku výchovného poradenství se řídí vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Výchovní poradci dodržují platné
postupy, svou činnost konzultují s vedením školy.
V letošním školním roce pokračovala v práci výchovné poradkyně Mgr. Zdeňka Pavlíková – VP
na součásti IT a Veřejná správa a součásti Zdravotnictví ve spolupráci se ŠMP Mgr. Irenou
Šádkovou a Mgr. Milanem Rapčanem.
Na součásti Ekonomika pokračovala v práci výchovné poradkyně PhDr. Jarmila Kudělková
a Mgr. Andrea Rušarová, jako kariérová poradkyně ve spolupráci se ŠMP Mgr. Lenkou Jírovou.
Spolupráce všech součástí byla pravidelná a na velmi dobré úrovni.
Úkoly výchovného poradenství, které byly stanoveny v plánu činností na školní rok 2013/14 byly
úspěšně splněny.
Jednou z priorit byla práce se studenty se specifickými poruchami učení, především pak s těmi,
kteří skládali maturitní zkoušku. Neměli jsme žádného studenta, který by se vzdělával pode IVP.
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou byla velmi dobrá.
Ročník
1.
2.
3.
4.
5. večerní studium
PV 3
Celkem

PUP - součást
IT a VS
2
2
5
5
1
15

zdravotnictví
1
3
4
2
2
12

ekonomika (OA)
1
0
1
3
5

Řešení kázeňských a studijních problémů studentů si vyžádalo v práci VP největší prostor.
V průběhu školního roku se uskutečnilo několik schůzek VP se studenty, kteří měli problémy
s docházkou do školy, včasným omlouváním nepřítomnosti ve vyučování, s přípravou na
vyučování nebo chováním, a to na všech součástech. Všechny problémy byly řešeny v úzké
spolupráci s třídními učiteli a dalšími vyučujícími. Při pohovorech VP se studenty se řešily méně
závažné kázeňské prohřešky, většinou domluvou a úspěšně. Pouze u dvou studentů se problémy
s neomluvenou absencí opakovaly a bylo nutné přijmout kázeňská opatření (součást Ekonomika).
Hlavní výchovné problémy v letošním školním roce:
• krátkodobá neomluvená absence
• opakované záškoláctví (součást Ekonomika)
• plagiátorství, podvody (součást IT a VS)
• neplnění úkolů ve vyučování i v domácí přípravě (na všech součástech)
• svévolné opuštění školy (součást Ekonomika) a opakované pozdní příchody do vyučování
• pozdní omlouvání absence
• nevhodné chování ve vyučování.
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Výchovná opatření:
Napomen
utí TU

Důtka
TU

Důtka
RŠ

Snížený stupeň
z chování

Výchovná
komise

Podmíněné
vyloučení

Vyloučení
ze studia

Přerušení
studia

IT a VS

0

37

19

4

3

0

0

Zdravotníctví

0

23

4

3

2

0

1

Ekonomika

15

17

6

5

1

0

2

Celkem

15

77

29

12 (II. st.)
5 (II. st.),
1 (III. st.)
6 (II. st.),
3 (III. st.)
23 (II. st.),
4 (III. st.)

12

6

0

3

Součást

Žáci, na součásti IT a VS i součásti Zdravotnictví, byli průběžně napomínáni, což není uvedeno
v konkrétním počtu v tabulce.
Výchovná opatření přijatá výchovnou komisí, byla ve většině případů účinná a dostatečná.
Za úspěšné lze považovat (na všech součástech):
• hodiny výchovného poradce zařazené v rámci výuky pro 1. ročník
• 2 hodiny kariérového poradenství ve 4. ročníku – informace o maturitní zkoušce,
konzultace na téma výběru maturitních předmětů a dalšího vzdělávání
• 4 schůzky se školním metodikem prevence – výměna zkušeností, společné plánování akcí,
společné řešení některých problémů
• přednáška v kině Květen „Rady začínajícím milencům“ pro 1. ročník (OA)
• Gemma: 23. – 24. 10. 2013
• Přednáška společnosti Sokrates – 23. 10. 2013 – informace přijímacím řízení na VŠ
a odvolacím řízení na VŠ (OA)
• Přednáška společnosti Scio – 24. 11. 2013 – informace o testech společnosti Scio (součást
Ekonomika))
• Den otevřených dveří na všech součástech – nové pojetí, zapojení všech studentů a aktivní
účast všech návštěvníků, při příležitosti DOD byl spuštěn facebook (součást Ekonomika),
• který se starají studenti 2. A pod vedením Mgr. Rušarové
• informace VP základních škol v naší spádové oblasti o prospěchu žáků 1. ročníku
• informace VP rodičům budoucích 1. ročníků (všechny třídy) – 11. června 2014
(Ekonomika), 16. června (IT a VS), 23. června (součást Zdravotnictví)
• Svět práce - projekt pro třetí ročníky OA (prosinec 2013 – březen 2014) finálové fiktivní
přijímací pohovory se uskutečnily na MěÚ v Novém Jičíně (pozice asistentky starosty)
a v Modré pyramidě v Novém Jičíně (pozice bankovního poradce)
• návštěvy vyučujících a VP na třídních schůzkách ZŠ v okrese i mimo okres (Valašské
Meziříčí atd.)
• dotazníkové šetření na součásti Ekonomika – spokojenost žáků všech ročníků
o s jednotlivými předměty
• pravidelná spolupráce VP a KP, konzultace problémů.
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Podpora žáků romské národnosti:
• 1 žákyně VS 4
• 1 žákyně 4. ZA
• 1 žák 1. ZA
Žáci sociálně potřební:
• 1 žák IT 1
• 1 žákyně 1. ZL
• 1 žákyně 3. ZA
Spolupracujeme při řešení problémových situací s odborem „Péče o dítě a mládež“ v Kopřivnici
i v Novém Jičíně – 2 žákyně.
V letošním školním roce proběhly besedy na ÚP v NJ pro všechny žáky 4. ročníků na součástech
IT a VS, Zdravotnictví – žáci projevili zájem především o informace týkající se práce v zahraničí,
způsobu evidence na ÚP apod.
Za celou školu bylo podáno přibližně 300 přihlášek na VŠ, 70 přihlášek na VOŠ, některé byly
ověřeny, některé žáci zasílali bez ověření školou elektronicky.

7.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání pedagogických pracovníků vychází ze směrnice ředitelky školy k dalšímu vzdělávání
pedagogických pracovníků a z dvouletého plánu DVPP. Je stále prioritou školy a rozvíjí lidský
potenciál učitelů a žáků školy. Učitelé a vedení školy využívají semináře a kursy z nabídky
vzdělávacích institucí a pedagogických center, které jsou nabízeny bezplatně v rámci projektů EU.
Velký podíl na vzdělávání má rovněž samostudium, e-learningové kurzy a vlastní tvůrčí práce
učitelů v rámci ŠABLON.
Každý vyučující eviduje své vzdělávání na osobních listech, které jsou součástí jeho osobní
dokumentace a přehled je veden v evidenci předsedů jednotlivých předmětových komisí a zástupci
ředitelky školy.
Vyučující ze všech součástí MSŠ se zúčastnili 31. 1. 2014 celodenního semináře „Jak posilovat
motivaci a sounáležitost žáků“ – zajišťovala společnost Mansio Brno a přednášky JUDr. Jiřího
Valenty „Pedagog mezi paragrafy“ dne 13. 2. 2014.
Celkem v tomto školním roce bylo vyčerpáno na vzdělávání 76 729,- Kč. Tato částka se skládá
z prostředků na akreditované vzdělávání a ostatní vzdělávání pedagogických i nepedagogických
pracovníků z přímých výdajů MŠMT ve výši 8 720,- a 52 054,-, z prostředků na vzdělávání
v rámci projektových aktivit OPVK ve výši 5 225,- Kč a z provozních prostředků zřizovatele ve
výši 10 730,- Kč.
Na škole se daří rozvíjet oblast ICT. Tuto oblast vede Ing. Zdeněk Matúš jako koordinátor ICT pro
všechny součásti školy. Věnuje této problematice hodně času i energie, což se odráží na úrovni ICT
školy a jejího využití ve výuce. (Viz příloha č. 2)
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Učitelé školy se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí
Pracoviště
Zdravotnictví
Vzdělávání šk. rok
2013/14

Datum akce:

Název vzdělávání:

Datum akce

Název vzdělávání

PhDr. Renata Važanská

25.9.2013
25. 9. 2013
31. 10. 2013
4.– 6. 11. 2013
19. 11. 2013“
8. 1. 2014
27. – 29. 1. 2014
31. 1. 2014
13. 2. 2014
14. 4. 2014
Celoročně

Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance
Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně
Evaluační a auto evaluační činnost školy
Konference ředitelů SZŠ a VZŠ
Kurz „Psychosomatika
Jarní seminář ředitelů SZŠ a VOŠZ
Ředitelská dílna X
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Pedagog mezi paragrafy
Konflikty a jejich řešení ve školní praxi
Kurz německého jazyka

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne

Mgr. Hana Bártková

19.12.2013
31.1.2014
13.2.2014
říjen 2013-březen
2014

První pomoc
Jak posilovat motivaci a soutěživost žáků SŠ
Pedagog mezi paragrafy
Refresh trénink pro centrální hodnotitele písemných prací
z anglického jazyka

Ano
Ano
Ne

Mgr. Hana Blahetová

10.10.2013
18.11.2013
13.3.2014
11.3.2014
1.1.2014
20.5.2014
19.12.2013
31.1.2014
13.2.2014

Cloudová úložiště
Poezie ve škole i mimo ni I.
Konzultační seminář k ústní maturitní zkoušce z ČJL
Konzultační seminář k písemné práci z ČJL
Přednáška o K. Krylovi – život, dílo
J.Dědeček – autorské čtení, současná tvorba
První pomoc
Jak motivovat žáky
Pedagog mezi paragrafy
Celoročně – samostudium historie 1. pol. 20. stol. pro
výuku neaprobovaného předmětu dějepis (3. ročník)

Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne

Mgr. Karla Csengeová

celoročně
celoročně
průběžně,celoročně
30.1.2014
31.1.2014
13.2.2014

7.3.2014

Anglický jazyk
Meditativní techniky
Kurzy pro knihovníky e-learning
Zásady komunikace s pacienty s poruchami řeči
Motivační kurz Spolu a jinak
Učitel mezi paragrafy
Zdravý životní styl dětí

Ne
Ano
Ne
Ano

Mgr.Jaromír Dobiáš

31.1.2014
13.2.2014
19.12.2014
20.12.2014

Jak motivovat žáky
Pedagog mezi paragrafy
Školení PP
Školení požárních hlídek

Ano
Ne
Ano
Ano

Mgr. Sylva Eslerová

17.9.2013
8.-10.10.2014

Závěrečná zkouška rozšiř. stud. Společenské vědy a vých.
k občanství UP Olomouc
Ano
Dostálovy dny urgentní medicíny Ostrava
Ano
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Osv.

Ne

Mgr. Sylva Eslerová

19.10.2013
5.11.2013
27.-29.11.2013
4.-6.2. 2014
19.5.2014
18.-19.6. 2014

Akupresura v PP a celostní medicína
Školení Power- point
Ošetř. péče o nemocné na ORL
Relaxační techniky
Workschop život zachraňující techniky v anatomických
souvislostech
Projekt FARAW – psychologický workschop

Ano

Mgr Renáta Glogovská

4. 11. 2013
13.3.2014
31. 1. 2014
13. 2. 2014
19.12.2014

Příprava k nové maturitě Cvičebnice k nové maturitě
Konzultační seminář k ústní zkoušce z RUJ
Jak motivovat žáky
Pedagog mezi paragrafy
Školení PP

Ano
Ano
Ano
Ne
Ano

Ing. Václav Herman

19.12.2013
31.1.2014
19. 12. 2013
13.2.2014

Základy první pomoci
Jak motivovat žáky k učení
Školení první pomoci
Učitel mezi paragrafy

Ano
Ano
Ano
Ne

Mgr. et Mgr. Miroslava
Hermanová

29.8.2013
31.1.2014
13.2.2014
26.2.2014
27.11.2013
18.-19.6. 2014

Mgr. Zuzana Jalůvková

Mgr. Petra Janíčková

Mgr. Renáta Klementová

Mgr. Kateřina Klevarová

10.10.2013
19.12.2013
31.1.2014
13.2.2014
23.6.2014

Psychologie jinak- projekt UK Praha
Motivační kurz Spolu a jinak
Učitel mezi paragrafy
Den s profesionály
Seminář k SOČ
Projekt FARAW
Cloudová úložiště
První pomoc
Jak motivovat žáky
Pedagog mezi paragrafy
Refresh kurz AJ

Workschop Neinvazivní plicní ventilace v PNP
XX . Dostálovy dny urgentní medicíny
Rozvoj profesních kompetencí odborných učitelů na SZŠ
27.11.-29.11 2013
– ORL o nem, Péče o nem. s ORL o nem.
Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce ZADAVATEL
18.12.2013
pro žáky s PUP MZ
Doplněk k osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce
7.3.2014
ZADAVATEL pro žáky s PUP MZ
Konzultační seminář pro předsedy zkuš.mat. komisí
26.2. 2014
Urgentní medicína v klinickoanatomických souvislostech
25.4.2014
8.10.2013
8.10.-10.10.2013

říjen 2013 - únor
2014
5.11.2013
19. 12. 2013
31. 1. 2014
13. 2. 2014
6.11.2014
únor 2014
20.-21. 9. 2013

Ano
Ano

Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Hodnotitel písemných prací AJ - refresh, 5 částí včetně
PUP
Stáž Hilderstone, Broadstairs, UK
Školení první pomoci
Jak motivovat žáky
Pedagog mezi paragrafy
Školení Power Point
Zadavatel pro žáky a PUP - e-learning

Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano

Škola Moderních dějin

Ano
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3.-6. 10. 2013
19. 12. 2013
31. 1. 2014
13. 2. 2014
19. 3. 2014
Mgr. Jindřiška Kotulková

29.8.2013
31.1.2014
13.2.2014
26.2.2014
14.4. 2014
20.5.2014

MUDr. Kateřina Kubínová

Mgr. Zdeněk Lédr

31.1. 2014
11.4. 2014
13.2. 2014
2x
31.1.2014
13.2.2014
19. 12. 2013
20.12.2014

Mgr. Ivana Marková

21.11.13
19.12.13
31.1.14
13.2.14
celoročně
celoročně

Osvětim – historie a symbolika
Školení první pomoci
Jak motivovat žáky
Pedagog mezi paragrafy
Maturita a hodnocení písemné práce

Ano
Ano
Ano
Ne
Ne

Psychologie jinak – projekt UK Praha
Motivační kurz Spolu a jinak
Učitel mezi paragrafy
Den s profesionály
Vybrané kapitoly z urgentní medicíny-projekt UP
Olomouc
Endokrinologie , život ohrožující krvácení- projekt UP
Olomouc

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Motivační kurz Spolu a jinak
Ano
Život zachraňující techniky v patol. anatom. souvislostech Ano
Učitel mezi paragrafy
Ano
Školení obsluhy kotelny
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na
střední škole
Pedagog mezi paragrafy
Školení první pomoci
Školení požárních hlídek
Školení právní odpovědnosti při výuce TV – Brno
Skolení první pomoci
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Učitel mezi paragrafy
Refresh kurz anglického jazyka – projekt Progress
Ukončení bakalářského studijního programu: Ekonomika
a management

Ing. Lenka Michalová

10.10.2013
19.12.2013
31.1.2014
13.2.2014
14.2.2014
9.6.2014

Cloudová úložiště
První pomoc
Jak motivovat žáky
Pedagog mezi paragrafy
Konzultační seminář pro ŠMK
Refresh kurz AJ

Bc. Pavla Mílková

7.11.2013
31.1. 2014
13.2.2014

Odborná konference- Vyhl.306ˇ/ 2012 Sb. V praxi
Motivační kurz Spolu a jinak
Učitel mezi paragrafy

- 26 -

Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano

Ano
Ano

Ing. Jana Pagáčová

13. 2. 2014
leden-únor
leden-únor
únor-březen
únor 2014
19. 12. 2013
průběžně
únor-březen

Mgr. Milada Pěchová

26.9. 2013
31.1.2014
26.2.2014
22.3.2014
11.4.2014

Mgr. Lubomír Purmenský

Učitel mezi paragrafy

20.9.2014
24.9.2014
6.11.2014
17.12.2014
19.12.2014
20.12.2014

Školení SAS
Školení plynové obsluhy kotelny
Školení Power Point
Školení řidičů referenčních vozidel
Školení PP
Školení požárních hlídek
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na
střední škole
Školení k novému Občanskému zákoníku

13.2.2014

Mgr. Lenka Solanská

31.1.2014
leden-květen 2014
průběžně
12.3.2014
13.2.2014
5.11.2013
30.-31.1.2014
4.-6.2. 2014
26.2.2014
25.4.2014

Mgr. Jaroslava Šrámková

Mgr. Alžběta Šuláková

Očkování –projekt Můžeš
Motivační kurz Spolu a jinak
Školení předsedů mat. komise
Zdravá strava-projekt Můžeš
Život zachraňující výkony klinicko-anatom.
Souvislostech-projekt UP Olomouc

13.2.2014

31.1.2014

Mgr. Milan Rapčan

Nový občanský zákoník
Nový občanský zákoník, on-line kurz
Zákon o obchodních korporacích, on-line kurz
Živnosti – jak začít podnikat, on-line kurz
Školení pro předsedy maturitních komisí
Školení první pomoci
PEK – novinky a změny v ČSN
Kancl – program Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost

celoročně
29.8.2013
30.1. 2014
31.1.2014
13.2.2014
18.6.-19.6. 2014
29.8.2013
5.11.2013
19.12.2013
31.1.2014

Motivační kurz Spolu a jinak
Třídnické hodiny a práce s třídními kolektivy
Využití her ve výuce
Učitel mezi paragrafy
Power-pint- kurz
Závěrečná hodnotící konference projekt EU-Olomouc
Další vzdělávání pedag. pracovníků
Seminář pro předsedy maturitních komisí
Život zachraňující techniky v patologicko-anatom.
Souvislostech – projekt LF Olomouc
Německý jazyk
Psychologie jinak-projekt EU UK Praha
Zásady komunikace s pacienty s poruchami řeči
Motivační seminář Spolu a jinak
Učitel mezi paragrafy
Psychologický workshop – projekt FARAW
Teaching English in Secondary Schools III
Powerpointové prezentace
První pomoc
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
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Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne

Ne

Ano
Ano

Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano

13.2.2014
19.3.2014
29.8.2013
5.-8.1.2014
Mgr. Simona Tylová

Mgr. Iva Vránová

celoročně
30.-31.1. 2014
23.-26.1. 2014
14.4.2014
31.1.2014
23.5.2014
celoročně

Mgr. Radmila Vrbková

18.9.2013
2.10.2013
1.11.2013
31.1.2014
4.2.2014
13.2. 2014
14.4.2014

Nový Občanský zákoník
Hodnocení písemných maturitních prací
Teaching English in Secondary Schools III
Metodický a didaktický kurz ve Velké Británii

Ne
Ne
Ano
Ano

Anglický jazyk
Pomáháme učitelům odborně růst- projekt
XVIII .dny RAPPL Karlova Studánka
Konflikty a jejich řešení

Ano
Ano

Motivační kurz Spolu a jinak
Urgentní medicína v klinicko-anatom. Souvislostechprojekt LF UP Olomouc
Arteterapie kurzy
První pomoc- úvod
První pomoc- Terénní péče
Psychiatrická nemocnice Kroměříž
Motivační seminář Spolu a jinak
Urgentní medicína v klinicko-anatom. Souvislostechprojekt LF UP Olomouc
Učitel mezi paragrafy
Vybrané kapitoly z urgentní medicíny –projekt LF UP
Olomouc
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Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano

Ano

Pracoviště IT a VS
Vzdělávání šk. rok
2013/14

Datum akce:

Název vzdělávání:

Osv.

Datum akce

Ing. Jiří Arnošt

31.1.2014
13.2.2014

Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Pedagog mezi paragrafy

Ano
Ne

Mgr. Jana Baďurová

březen-říjen 2014
31.1.2014
11.2.2014
13.2.2014
13.3.2014

Kritické myšlení pedagoga
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Motivace a konverzace v hodinách NEJ
Pedagog mezi paragrafy
RUJ - ústní maturitní zkouška

Ano
Ano
Ano
Ne
Ano

Mgr. Jan Bobek

26.9.2013
24.9.2014
31.1.2014
17.12.2013
13.2.2014

Školení Mentor
Školení plynové obsluhy kotelny
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Školení řidičů referenčních vozidel
Pedagog mezi paragrafy

Ne
Ano
Ano
Ano
Ne

Ing Petr Brandejs

31.1.2014
21.3.2014

Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Konzultační seminář s ústní mat. zkoušce

Ano
Ano

Ing. Olga Galiová

13.-14.9.2013
31.1.2014
21.3.2014
31.1.2014
13.2.2014
5.11.13
27.11.13

Mezinár. Konference učitelů AJ Olomouc
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Konzultační seminář k ústní zkoušce z AJ
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Pedagog mezi paragrafy
Zodpovědné zadlužování a oddlužení
Právo-nový občanský zákoník

Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano

Mgr. Martin Jermář

31.1.2014
13.2.2014

Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Pedagog mezi paragrafy

Ano
Ne

Mgr. Petr Kupčák

31.1.2014
13.2.2014
31.1.2014

Seminář pro učitelé matematiky
Pedagog mezi paragrafy
Seminář pro učitelé matematiky

Ano
Ne
Ano

Věniamin Lebeděv

13.2.2014
15.-16.2.2014

Pedagog mezi paragrafy
Kurz rozhodčích atletiky I. třídy

Ne
Ne

Mgr. Břetislav Macek

31.1.2014
13.2.2014

Seminář pro učitelé matematiky
Pedagog mezi paragrafy

Ano
Ne

Mgr. Lucie Moravcová

VII.13
VII.13
31.1.2014
21.3.2014

Kurz ECDL
Kurz online aplikací
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Školení k ÚMZ z AJ

Ano
Ano
Ano
Ano

Mgr. Milan Nohel

31.1.2014
13.2.2014

Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Pedagog mezi paragrafy

Ano
Ne

Mgr. Zdeňka Pavlíková

31.1.2014

Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ

Ano

PhDr. Josef Hrachový
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20.3.2014

Aktivita VIT Kariéra II-KP/A2 DPP

Ne

Ing. Pavla Rosová

31.1.2014
13.2.2014

Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Pedagog mezi paragrafy

Ano
Ne

Ing. Marcela Spálová

31.1.2014
13.2.2014

Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Pedagog mezi paragrafy

Ano
Ne

Mgr. Monika Stanková

31.1.2014
13.2.2014
13.3.2014
24.3.2014

Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Pedagog mezi paragrafy
Konzultační sem. k MZ - CJL, PP
Konzultační sem. k MZ - CJL, ÚZ

Ano
Ne
Ano
Ano

Mgr. Irena Šádková

31.1.2014
13.2.2014
7.4.2014
14.4.2014
30.4.2014

Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ
Pedagog mezi paragrafy
Seminář ŠMP
Konflikty a jejich řešení v praxi
Zeměpis v nové perspektivě

Ano
Ne
Ne
Ano
Ano

Mgr. Marie Vraná

4. - 7. 10. 2013
16. - 17. 11. 2013
31.1.2014
6.3.2014
březen-říjen 2014
9x
30. 5. - 1. 6. 2014
16.4.2014
21. - 23. 3. 2014

Mezinárodní konference učitelů fyziky
Projekt PERUN - práce s nadanými žáky
Seminář pro učitele matematiky
Poznej tajemství vědy
Kritické myšlení pedagoga
Repetitorium - extrémní vesmír
Heuristická fyzika - workshop
Seminář - Jak oživit výuku fyziky
Heuristická fyzika - workshop

Ni
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne

Mgr. Petr Zapletal

21.11.2013
28.1.2014
13.2.2014

Seznamte se, Erasmus+
Erasmus+: Leonardo da Vinci
Pedagog mezi paragrafy

Ne
Ne
Ne
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Pracoviště Ekonomika
Vzdělávání šk. rok
2013/14

Datum akce

Název vzdělávání

Datum akce

27.2.2014
1.-2.4.2014
4.6.2014

Proces uznávání výsledků předchozího učení
OSVČ – Sebepoznání aneb JáxJá=Já na druhou
OSVČ – Komunikační dovednosti aneb JáxTy
Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
č. j.1197012013-201-270
Informační technologie ve výuce
(MŠMT – 49637/2012-201-956)
OSVČ – Já a komunita
Mentorské dovednosti - kurz

Mgr. Ivana Bajtková

31. 1. 2014

Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
č. j.1197012013-201-270)

Ing. Lenka Budinská

23. – 24. 10.2013
3. 12. – 4. 12.
2013
31. 1. 2014

Ing . Monika Kubiszová

Mgr. Čestmír Glogar

29.8.2013
1.– 2. 10.2013
19.– 20. 11. 2013
31.1.2014

25.– 26. 3. 2014
3. 4. 2014

Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
č. j.1197012013-201-270)
OSVČ – Komunikační dovednosti aneb Já x Ty
Finanční gramotnost II (kurz pro pokročilé)

29.- 30. 4. 2014

OSVČ – Já a komunita = komunita a já

26. 9. 2013
31. 1. 2014

Mentoring – workshop ve škole
Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
pod č.j. 1197012013-201-270)
Konference Sport pro všechny a zdraví!!!

28. 2. 2014

Mgr. Roman Jandl

5. 9. 2013
26. 9. 2013

31 .1. 2014
Mgr. Lenka Jírová

23. – 24. 10.2013

31. 1. 2014
25.– 26. 3. 2014
29.- 30. 4. 2014

Mgr. Alena Kocůrková

OSVČ – Sebepoznání aneb JáxJá= Já na druhou
Účetní a daňový seminář - Štohl

9. 12. 2013
31. 1. 2014

28. 2. 2014

IT – dokumentace k DŮM, Power Point, Google - sdílení
Mentoring – workshop ve škole
Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
pod č.j. 1197012013-201-270)
OSVČ – Sebepoznání aneb JáxJá= Já na druhou
Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
č. j.1197012013-201-270
OSVČ – Komunikační dovednosti aneb Já x Ty
OSVČ – Já a komunita = komunita a já
Seminář – Aktuality ve výuce ekonomiky (akredit.
MŠMT, čj. 32567/2010-25Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
pod č.j. 1197012013-201-270)
Konference Sport pro všechny a zdraví!!!
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26.9. – 27. 9.
2013

Seminář k projektu Active Citizens - Poděbrady

24.4. -25.4.2014

Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě
MŠMT-20933/2013-1-433 (Praha)

PhDr. Jarmila Kudělková

31. 1. 2014

Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
pod č.j. 1197012013-201-270)

Ing. Luboš Mašek

25. 9. 2013
14. 10. 2013

31. 1. 2014

Ing. Zdeněk Matúš
26.11.2013
únor 2014
13.2. 2014

7. – 11. 4. 2014
17. 6. 2014
Ing. Jiřina Nováčková

25. 9. 2013
14. 10. 2013
3. 12. – 4. 12.
2013
9. 12. 2013

31. 1. 2014

Mgr. Svatava Olbrechtová

Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
pod č.j. 1197012013-201-270)
Krajská konference o kreativním prostředí
Moravskoslezských škol - Digitální škola dneška
Webinář Windows 8.1
Seminář Erasmus + - KA1
Studijní návštěva - Santiago de Compostela (Španělsko)
- Programmeforthedigitalclassroom and teachertraining
in ICT
Krajská konference „Technologie zítřka v dnešní škole“
Webinář: Finanční gramotnost na školách
Svět peněz prakticky aneb metody ve výuce
KVIC Nový Jičín DVPP č.j. 12624/2013-201-264
Ing. Štohl: Účetní a daňový seminář
Seminář – Aktuality ve výuce ekonomiky (akredit.
MŠMT, čj. 32567/2010-25Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
č. j.1197012013-201-270

23. 6. -6. 7. 2013

Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
pod č.j. 1197012013-201-270)
ANAG seminář Tvorba a čerpání FKSP a sociálních
fondů . novinky od 1. 1. 2014 - VS 14185 OSTRAVA
Kurz španělštiny Intensive 26 ve škole International
House Barcelona

29. 1. 2014

Hodnotitel ústní zkoušky – německý jazyk (ZH 032761)

15. 10. 2014

Data, nejlepší přítel marketéra
Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
pod č.j. 1197012013-201-270)
Co je za oponou procesu učení KVIC Nový Jičín DVPP
č.j. 43543/2013-1- 933)

31. 1. 2014
28. 1. 2014

Mgr. Andrea Rušarová

Webinář: Finanční gramotnost na školách
Svět peněz prakticky aneb metody ve výuce
KVIC Nový Jičín DVPP č.j. 12624/2013-201-264
Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
č. j.1197012013-201-270

31. 1. 2014
6. 3. 2014
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PhDr. Radan Skřivánek

29.7.-9.8.2013

31. 1. 2014
18.5.-21.5.2014

31. 1. 2014
27.2.2014

Mentoring – workshop ve škole
Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
pod č.j. 1197012013-201-270)
Online seminář Windows 8

Mgr. Dalibor Tomek

31. 1. 2014
26. 9. 2014
únor 2014, aula

Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
pod č.j. 1197012013-201-270)
Mentoring – workshop ve škole
Nový občanský zákoník

Mgr. Jitka Týlová

27.11.2013

Mgr. Hana Škyvarová

26.9.2013

Centre International d´Antibes – kurz francouzského
jazyka, kultury a reálií ve Francii
Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
pod č.j. 1197012013-201-270)
RencontreInternationale “ My World, Notre Monde,
Geneve – mezinárodní projekt Ve Švýcarsku

31.1.2014
26.9. – 27. 9.
2013
6.10. –
10.10.2013

Mgr. David Žlebek

8.

Právo pro SŠ – Nový občan. zákoník (EDUKO)
Metodická podpora pro pedagogické sbory
Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků na SŠ (DVPP
č. j.1197012013-201-270
Seminář k projektu Active Citizens - Poděbrady
Studijní cesta Active Citizens – Coventry (Anglie)

24.4. -25.4.2014

Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě
MSMT-20933/2013-1-433 (Praha)

26. 9. 2013

Mentoring – workshop ve škole

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1

Výsledky soutěží, olympiád a dalších aktivit žáků

Naši nadaní a talentovaní žáci mají možnost zapojit se do soutěží školních, regionálních, krajských
i státních kol.
Již dlouhodobě naši tvůrčí učitelé v rámci jednotlivých předmětových komisí organizují školní, ale
i regionální a krajská kola soutěží. Podrobný přehled a jejich umístění – viz příloha č.3, 3a
Naši žáci se zúčastnili těchto soutěží:
V rámci předmětové komise českého jazyka a literatury proběhly tyto soutěže:
Olympiáda v českém jazyce – školní kolo, žákyně které se umístili na 1. a 2. místě postoupily
do okresního kola. V okresním kole se umístily na 10. a 11. místě, což je v konkurenčním prostředí
s gymnázii velký úspěch.
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Předmětová komise cizích jazyků připravila žáky na tyto soutěže:
Školní, krajské a celostátní kolo v ruském jazyce. Naše vítězka krajského kola se umístila
na krásném 7. místě v celostátním kole.
Dále byli žáci připraveni pro školní a krajské soutěže v německém, španělském a francouzském
jazyce a v anglickém jazyce. Náš nadaný žák se umístil v celostátní on-line soutěži na 14. místě.
Veškeré výsledky a a umístění žáků jsou obsahem přílohy č. 3.
Předmětová komise společenských věd připravila školní kola soutěží:
z práva a veřejné správy,
vlastivědnou soutěž “Jak znáte Novojičínsko ?”. Zúčastnilo se jí 15 žáků školy.
V rámci předmětové komise přírodovědných předmětů proběhly soutěže:
Školní kola v piškvorkách (32 žáků), sudoku (30 žáků) a matematické olympiádě (38 žáků).
Vítězné týmy postoupily do krajských kol.
Celostátní matematické soutěže se zúčastnilo 12 žáků. 35 žáků soutěžilo v “Logické olympiádě”.
V rámci předmětové komise ekonomických předmětů a písemné a elektronické komunikace se
žáci školy zapojily do:
soutěže pro 2. ročníky na téma “Zásahy státu do ekonomiky” a pro 4. ročníky soutěže
“Ovlivňování EKO ČNB.”
Proběhla také soutěž pro studenty středních škol “Jak se ČNB stará o českou korunu”. Pořadatelé
Slezská univerzita v Opavě, Česká národní banka a Moravskoslezský kraj. Soutěže se zúčastnily 2
žákyně školy (IT3, VS3).
Dále proběhla soutěž v účetnictví – školní kolo a její vítězové se zúčastnili i celostátního kola
soutěže, kde v počtu 150 soutěžících neudělali ostudu a úspěšně reprzentovali školu.
Dále se 3 žáci ekonomických oborů zúčastnili soutěže v ghrafických disciplínách v krajské soutěži
PEK. Získali jsme první místo v celorepublikové soutěži “Valašský datel”, destáé místo “ZAV
Hodonín” a “ZAV Ostrava” a čtvrté místo republikového kola soutěže v grafických disciplínách
v Olomouci.
Předmětová komise grafických předmětů:
Předmětová komise informační technologie tradičně připravila školní kolo a následně již 8
ročník regionálního kola soutěže MS OFFICE. Zde náš žák 4. ročníku oboru Informační
technologie obsadil krásné 3. místo.
Předmětová komise tělesné výchovy připravila žáky do celé řady soutěží a organizovala koresní
finále:
− Corny pohár – atletika pro hochy i dívky
− Bastetball – hoši
− Volejbal – hoši, dívky
Podrobnosti viz příloha č. 3a
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Předmětová komise psychologie na zdravotnické součásti připravila žáky do těchto soutěží:
třídní a školní kola psychologické olympiády s názvem: Hrdinství není přežitek. Vítězka školního
kola postoupila do krajského kola, které se konalo na naší škole a umístila se na 4. místě.
Předmětové komise odborných zdravotnických pěřdmětů připravila soutěže:
− třídní kola první pomoci pro 1. ročníky
− školní kolo první pomoci pro 2. ročníky
Vítězové se tentokrát zúčastnili, bez umístění na předních místech, krajského a celostátního kola v
Brně a Jihlavě.
Dne 26. března 2014 proběhl v aule Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické
školy ve Zlíně již desátý Festival ošetřovatelských kazuistik pod názvem “Moje nejzajímavější
kazuistika”.
Jedná se o prezentaci nejzajímavějších případů ošetřovatelské péče poskytované našim klientům,
se kterými se žáci 3. a 4. ročníků oboru zdravotnický asitent setkali v průběhu praktického
vyučování ve zdravotnických, sociálních a jiných zařízeních.
Mendelovu střední školu v Novém Jičíně zde reprezntovaly studentky 4. B třídy oboru
zdravotnický asistent Kritýna Volková a Lucie Kačová s kazuistikou dívky s DMO. Téma si
vybraly ke zpracování, protože tuto dívku v rámci pečovatelské služby v průběhu celého studia
pravidelně navštěvují, pomáhají rodině nejen s náplní volného času handicapovaného děvčátka, ale
také pomáhají rodině zvládat hygienickou péči, rehabilitaci a další potřeby.
Jejich práce se neumístila na čelních místech, přesto mohou být velkým morálním příkladem pro
další studenty.
Všechna kola a výsledky soutěží jsou obsahem přílohy č. 3, 3a.

8.1.1 Exkurze, kulturní akce a zahraniční zájezdy
Všechny níže uvedené akce jsou významnou součástí výchovně vzdělávací práce školy, vychází
z jednotlivých ŠVP a probíhají dle plánu předmětových komisí.
Návštěva divadelních představení:
• Listování: Ekonomie dobra a zla – 3. roč. IT a Veřejná správa, Zdravotnictví – 18. 10. 2013
• Hráči – 2. a 3. roč. IT a Veřejná správa, Zdravotnictví, Ekonomika – 27. 1. 2014
• Kytice – 2. ročník IT a Veřejná správa, Ekonomika – 19. 3. 2014
• Ostře sledované vlaky – 3. a 4. roč. IT a Veřejná správa, Zdravotnictví, Ekonomika 27. 3.
2014
• Máj – literární pásmo o K. H. Máchovi – 2. roč. Zdravotnictví – 4. 4. 2014
Návštěva filmových představení:
• Hořící keř – 15. 11. 2013 – IT a Veřejná správa, Zdravotnictví
• Památkáři – 22. 4. 2014 – IT a Veřejná správa, Zdravotnictví
• Arnošt Lustig – Devět životů – 20. 5. 2014 - Zdravotnictví

- 35 -

Předmětová komise CIJ připravila:
27. – 29. 1. 2014 – Ludwigsburt, Německo
5 studentů součásti IT a veřejná správa se zúčastnilo mezinárodní konference Itś Our Europe.
17. 2. 2014 – Přednáška Transsibiřská magistrála a putování Ruskem z Petrohradu
do Vladivostoku – PaedDr. Jiří Vávra
Pobyt petrohradských studentek – září 2013
V září 2013 v rámci výměnné stáže pobývaly na naší škole 2 studentky z petrohradské Všeobecně
vzdělávací školy No 430.
První dva týdny se studenty účastnily výuky anglického jazyka na pracovišti Tyršova, druhé dva
týdny se učily angličtinu na pracovišti Dukelská. V době svého volna jim učitelé a studenti RUJ
zajistili bohatý program (výlet na Pustevny, Dny NATO – Mošnov, zámek Hradec nad Moravicí,
ZOO Ostrava, Teplice nad Bečvou, Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích, Štramberk, hrad
Starý Jičín, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, aquapark Valašské Meziříčí, Kopřivnice, Skalky u
Nového Jičína). Studentky ze součásti Ekonomika připravily pro stážistky z Petrohradu návštěvu
bowlingu.
S našimi ruskými studentkami natočila TV Polar také krátké reportáže:
(http://www.tvportaly.cz/novy-jicin/31344-studentky-z-noveho-jicina-se-vratily-z-petrohradu)
(http://www.tvportaly.cz/novy-jicin/31103-ruské-divky-studuji-anglictinu-na-oa-v-senove-unoveho-jicina)
Studentky vytvořily prezentaci o Petrohradě, a také o hlavním městě Ruska, Moskvě, kterou
předvedly našim studentům ruského jazyka. Poté následovala diskuse o životě v Rusku a u nás.
Díky obětavosti všech organizátorů, především Mgr. Jany Baďurové, Mgr. Renáty Glogovské,
Mgr. Dalibora Tomka a Mgr. Lenky Brusové, kteří organizaci této návštěvy věnovali spoustu
hodin svého volného času a také vstřícnosti a otevřenosti studentů naší školy, se stal pro
petrohradské studentky pobyt v naší zemi nezapomenutelným zážitkem.
Ve školním roce 2013-14 se v rámci předmětové komise společenských věd uskutečnily:
Exkurze
• Vlastivědné exkurze do zámků v Novém Jičíně a Kuníně, do Památníků F. Palackého
v Hodslavicích a S. Freuda v Příboru, na hrad Šostýn a do Štramberku, na Pustevny,
do Zbrašovských jeskyní, do Olomouce atd.
• Září 2013 – poznávací exkurze pro 4. Ročníky všech oborů do Prahy
• 7. 10. 2013 – poznávací zájezd do Osvětimi
• Komentovaná prohlídka města Nového Jičína
• 6. 2014 exkurze do Okresního archívu v Novém Jičíně v rámci MDA
• Výstava fotografií „Židovské památky Moravy a Slezska“ v IC v Novém Jičíně
Přednášky, besedy a projekty
• 12.12.2013 beseda s p. Leo Žídkem, předsedou Konfederace politických vězňů v Ostravě
a pí Evou Langrovou v rámci projektu Příběhy bezpráví
• 16. 6. 2014 – beseda o holocaustu
• Říjen – listopad 2013 – přednášky Mgr. Richarda Pešata „Zodpovědné zadlužování
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•
•
•
•

a oddlužení“ pro sekce Zdravotnictví a IT a veřejná správa
Besedy vycházejících ročníků na Úřadu práce o problematice pracovního práva
Besedy s mluvčím Policie ČR a mluvčím Městské policie v Novém Jičíně
Beseda s psychologem Dr. Svobodou
Filmová představení se společensko-vědním základem – 15. 11. 2013 „Hořící keř, 22. 4.
2014 „Památkáři“, dokumentární film „Arnošt Lustig – devět životů“

Předmětová komise ekonomických předmětů připravila exkurze pro 4. ročníky na součásti
Ekonomika, pna Úřadu práce v Novém Jičíně. Žáci součásti Zdravotnictví a IT a veřejná správa
navštívili KB v Novém Jičíně.
Předmětová komise odborných předmětů zdravotnické součásti uspořádala:
V průběhu školního roku žáci ZA a ZL absolvovali mnoho zajímavých a profesionálně přínosných
exkurzí a stáží na odborných pracovištích v rámci výuky ošetřovatelství, psychologie, somatologie,
základů ošetřovatelství v ZL, ošetřování nemocných první pomoci.
• Nemocnice Nový Jičín poskytla za účelem exkurzí pracoviště – biochemickou laboratoř,
centrální sterilizaci, patologii, rehabilitační oddělení, operační sály, ambulance, transfuzní
oddělení, radiologii, sádrovnu, lékárnu, hemodialyzační oddělení, žákům 1. a 2. ročníků
oboru zdravotnický asistent a žákům oboru zdravotnické lyceum.
• Speciální MŠ a speciální ZŠ Nový Jičín
• Domovy pro seniory v Novém Jičíně
• Škola života Nový Jičín
• Lékařská fakulta Olomouc – anatomický ústav
• Motýlek Kopřivnice
• Hospic Citadela Valašské Meziříčí
• Hospic sv. Jana Neumanna – Prachatice
• Hipoterapeutická olympiáda – ranč Hermelín
• Anatomické muzeum v Brně
• Letecká záchranná služba Olomouc
• Psychiatrická nemocnice Opava
• Psychiatrická nemocnice Kroměříž
• Centrum psychologické a rodinné pomoci Nový Jičín
• Sdružení nevidomých SONS
• Zdravotnická záchranná služba
• Mateřské školy v Novém Jičíně
Spolupráce s Policií České republiky pokračovala i v letošním školním roce. V měsíci říjnu se žáci
4. ZL zúčastnili odborné přednášky přímo v budově novojičínské policie na téma Domácí násilí.
Přednášejícím byl policejní psycholog. Žáci byli přednáškou a následnou diskuzí nadšeni.
22. 1. 2014 navštívili žáci 3. a 4. ročníků Slezskou univerzitu v Opavě za účelem exkurze na
vysoké škole. Žákům zde byly prezentovány obory Všeobecná sestra a obor Sociální patologie a
prevence. S touto univerzitou budeme i nadále spolupracovat.
Komise přírodovědných předmětů rovněž pro žáky uspořádala exkurze:
• Týden se současnou obecnou biologií (soutěž o odbornou stáž) –součást Zdravotnictví
• Exkurze Olomouc – Flóra a ZOO, BIO – součást Zdravotnictví
• Exkurze v biochemické laboratoři NsP v Novém Jičíně, ZL, CHE – součást Zdravotnictví
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• Exkurze v Českém metrologickém institutu – zorganizovala M. Vraná
• Exkurze na Univerzitě obrany – zorganizovala M. Vraná

8.1.2 Další aktivity – projektové dny, projekty a práce s talentovanou
mládeží
Projekt E3
Ve dnech 18. 6. – 20. 6. 2014 se na Mendelově SŠ, součásti Ekonomika konaly už potřetí
Projektové dny E3. Studenti součásti Ekonomika si před zahájením samotného projektu vybírali
z nabízených témat a přihlašovali se do workshopů. Výběr témat byl široký, takže si každý student
mohl vybrat téma, které ho zajímá a obohacuje. V nabídce byla tato témata: Reportéři, Když se
řekne Francie a její regiony, Daruj krev, daruješ život, Comenius, Slogan pro školu, Tvorba
matematických her, Zdravý životní sty, Leonardo 2014 – studenti bez hranic, Foto, video
a organizační struktura naší školy.
Během dvou dnů se studenti postupně seznamovali s vybraným tématem a získávali nové
informace pomocí nejmodernějších informačních technologií. Téma poté zpracovávali ve formě
plakátů, prezentací v Powerpointu a propagačních videí.
V pátek dne 20. 6. 2014 proběhly závěrečné prezentace všech workshopů. Studenti součásti
Ekonomika během těchto prezentací ukázali, že umí informace nejen vhodně a zajímavě zpracovat,
ale že umí tyto informace také poutavě a správně odprezentovat.
Projekt Svět práce
Projekt pro třetí ročníky oboru ekonomické lyceum a obchodní akademie probíhal od prosince
2013, kdy VP seznámila studenty s pravidly projektu, do března 2014. V letošním školním roce
proběhla dvě finálová kola – pro třídu 3. A a 3. B.
Školního kola se zúčastnili všichni studenti 3. ročníků buď v řádném nebo náhradním termínu.
Studenti se na školní kolo zodpovědně připravili a předvedli vyučujícím i studentům 2. ročníků, že
jsou schopni prezentovat sebe i firmu na velmi dobré úrovni. Spolupráce studentů z vyšších
ročníků s mladšími spolužáky byla opět výborná, žáky 2. ročníků baví hodnocení starších
spolužáků, studenty 3. ročníků přítomnost těch mladších motivuje k lepším výkonům. Nejlepší
postoupili do finále.
První finálové kolo proběhlo dne 7. 2. 2014 v Modré pyramidě v Novém Jičíně a zúčastnilo se ho
12 studentů z 3. B (OA). Utkali se o pozici bankovního poradce. Tým odborníků, který studenty
hodnotil, měl velmi těžké rozhodování. Studenti byli skvěle připraveni, prokázali znalosti i
dovednosti, které jsou pro pozici bankovního poradce nezbytné. Výběrové řízení vyhrála Nikola
Mücková.
Druhé finálové kolo se konalo dne 14. března 2014 na MěÚ v Novém Jičíně. 9 studentů třídy 3. A
(EL) se utkalo o pozici asistent starosty. Součástí pracovního pohovoru pod vedením Bc. Renaty
Dvořákové byla i praktická zkouška. Studenti byli velmi dobře připraveni, pohotově řešili vzorové
situace a prokázali dovednosti i znalosti potřebné pro tuto pracovní pozici.
Vítězkou se stala Kristýna Hrnčárková.
Všichni studenti si odnesli cenné zkušenosti a pěkné zážitky, které jim pomohou v přípravě na
profesní život.
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Projekt „Notre Monde, my Word“
Dne 31. března 2014 proběhlo na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě regionální
setkání studentů středních škol, na kterém předvedli své rezoluce na simulaci zasedání valného
shromáždění OSN.
Do projektu nazvaného „Notre Monde, my Word“ se zapojilo šest škol našeho regionu: Slezské
gymnázium a Mendelovo gymnázium z Opavy, Gymnázium a SOŠ a Mendelova střední škola
z Nového Jičína a Masarykovo gymnázium a 1st International School z Ostravy.
Projekt započal již v říjnu 2013 a vyvrcholil právě v Ostravě. V daném období přihlášení studenti
pracovali na svých powerpointových prezentacích, ve kterých se zabývali třemi vylosovanými
a stále aktuálními tématy dnešního světa – vzdělání, násilí a diskriminace a ochrana životního
prostředí.
Naše studentka Noemi Holubová, pilně pracovala na tématu ochrany životního prostředí
a konkrétně si zvolila ostrov Korsiku, který je, jako součást Francie, člen Evropské Unie..
Její prezentace a rezoluce ve francouzském jazyce týkající se ochrany želv a problematiky častých
požárů na jmenovaném ostrově se setkala s kladnou reakcí a byla jednomyslně přijata ostatními
studenty – členy valného shromáždění.
Její úspěšné vystoupení vedlo k nominování Noemi ke skupině studentů, která ve dnech 18.
až 21. 5. 2014 své konečné a rozšířené rezoluce předvedla na úplném summitu projektu „Notre
Monde, my Word“ ve švýcarské Ženevě.
Noemi tam úspěšně zakončila své dlouhodobé snažení ve francouzském jazyce a s hrdostí
reprezentovala naši Mendelovu střední školu – součást Ekonomika, obor obchodní akademie
a také, že její cíl – ochrana přírodních krás ve Francii – přinese jistý výsledek v podobě přijetí zcela
konkrétních kroků akceptovaných na vrcholné schůzce OSN.
Projekt Active Citizens
Od září 2012 až do konce roku 2014 probíhá pod záštitou British Council a organizace Člověk
v tísni tříletý projekt Active Citizens – komunitní vzdělávání pro střední školy, do něhož je
zapojena řada středních škol Evropy. V prvním roce se tohoto projektu zúčastnilo 13 středních škol
z České republiky., v letošním školním roce je to již 30 škol. Pilotní třídou naší školy byli žáci 3. A
Ekonomického lycea v loňském roce, letos pod vedením učitelek Mgr. Jitky Tylové a Mgr. Aleny
Kocůrkové v projektu pracují studenti 2. A Ekonomického lycea.
Cílem tohoto projektu je vytvořit vzájemně prospěšnou spolupráci mezi školou a místní
komunitou, která přispěje k rozvoji aktivního občanství a posílení vazeb mezi školou a komunitou.
Viz příloha č. 4
Na součásti Zdravotnictví se uskutečnily tyto aktivity:
Den s handicapem
Dne 11. 12. 2013 v rámci Dne otevřených dveří proběhl 10. ročník akce Den s handicapem,
kterého se zúčastnilo celkem 15 studentů ze 4. Ročníků obor zdravotnický asistent. I v tomto roce
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se se studentů stali těžce nemocní a handicapovaní klienti, o které se starali v roli sestřiček jejich
spolužáci. Studenti mimo jiné procvičovali komunikaci s různě handicapovanými klienty. Akce
byla obohacena odbornými workshopy, které opět organizovali odborní vyučující ošetřovatelství
a psychologie. Studentům byl nabídnut znakový jazyk, rehabilitační ošetřovatelství, canisterapie,
zásady komunikace a jednání se zrakově a tělesně handicapovanými. Odborní vyučující se studenty
v roli nemocných strávili i noc ve škole.
Den s profesionály
26. 2. 2014 proběhl již 5. Ročník akce nazvané Den s profesionály, který byl připraven pro žáky 3.
Ročníků oborů ZA a ZL.V hodinových blocích přednášeli odborníci z praxe: Mgr. Petr Svoboda
a por. Ing. Tomáš Svačina z útvaru policie ČR v Ostravě o nebezpečí komunikace na facebooku
a stalkingu. Pavel Klim přiblížil žákům práci vodního záchranáře a náš absolvent Martin Knápek
hovořil o studiu na záchranáře, praxi a stážích, které musí student tohoto oboru vykonávat. Akce
měla velký ohlas u žáků i učitelů.
Projekt FARAW
Dne 18. 6. – 19. 6. 2014 se v rámci Mezinárodního projektu celoživotního učení – projekt FARAW
konal pro studenty 2. ročníku obor zdravotnický asistent, za účasti lektorů ze zdravotnictví,
odborný workshop tematicky zaměřený na přípravu pacienta na propuštění do domácí péče. Tento
projekt probíhá ve spolupráci s lektory z Rakouska pro kontrolu kvality a průběhu workshopu.
Vše se odehrává formou aktivizační metody s využitím myšlenkových map formou barevných
kartiček. Cílem je naučit se správně komunikovat mezi sebou navzájem, osvojit si správné zásady
komunikace, chování, vystupování směrem k pacientovi a pochopit provázanost jednotlivých rolí
zdravotníků v péči o nemocné klienty.
Dietologie – nepovinný předmět
Předmět dietologie je rozvržen do 3 let studia a je zařazen jako nepovinný předmět. Hodinová
dotace byla ve šk. roce 2013/14 2 hodiny jedenkrát za 14 dní, což činí 33 hodin pro skupinu.
Navštěvovaly ho aktivně 2 skupiny, celkem 11 studentek ze tříd 1. ZL, 2. ZA, 3.B ZA, 4. ZL.
Přínos předmětu z pohledu učitele:
Tento předmět shledávám jako přínosný. Studenti se učí nejen udělat si ve svých stravovacích
návycích systém, ale také se učí praktické stránce – přípravě jídla. Tato část výuky se těší velké
oblibě. Zaměřujeme se i na přípravu speciálních jídel např. při celiakii. Letos jsme se soustředili
více na počítání energetického příjmu potravin, aby si studenti byli schopni zjistit, kolik energie
jim do těla daný výrobek přinese a začali jsme rozebírat biologickou podstatu pokrmů.
Aktivity v rámci předmětu:
Součástí předmětu jsou mimo jiné i exkurze. Navštívili jsme prodejnu zdravé výživy „Daniela“
v Novém Jičíně, se kterou již čtvrtým rokem spolupracujeme. Také se zúčastňujeme na „Dnech
otevřených dveří“ naší školy, kde pravidelně prezentujeme připravené výrobky. Také funguje
v rámci předmětu poradna, která je zatím využívaná jen sporadicky.
Škola také nabídla svým žákům tyto volnočasové aktivity:
Práce s talentovanou mládeží:
Sportovní
- lezení na umělé horolezecké stěně
- volejbal
- basketbal
- futsal
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-

florbal

Celoročně žáci navštěvují nácvik první pomoci, (12 žáků). Vyvrcholením celoroční práce je účast
na celostátních soutěžích s mezinárodní účastí v Brně a Jihlavě a krajském kole PP ve FrýdkuMístku. Žáci absolvovali víkend s první pomocí, kde s profesionálním záchranářem procvičovali
poskytování první pomoci v terénu.
Arteterapeutická dílna
Zde mají možnost žáci všech ročníků a oborů rozvíjet a realizovat své pracovní a estetické
dovednosti.

8. 2. Výchova ke zdraví a sportu
Na všech součástech školy proběhly sportovně-turistické a lyžařské kurzy v rámci ŠVP
jednotlivých oborů.
Sportovně turistický kurz
Na sportovně-turistických kurzech je žákům nabídnuta cykloturistika, horolezectví, vodní turistika,
pěší turistika a celá řada dalších sportovních aktivit a her. Z teoretických oblastí se seznamují se
zdravovědou, topografií a ochranou obyvatel při mimořádných situacích a teorií cyklistiky.
• Součást ekonomika:
09.-13.09.2013 – Prostřední Bečva – 42 žáků – 3. ročníky – Mgr. David Žlebek
Mgr. Jitka Tylová, Mgr. Alena Kocůrková, vedoucí kurzu Mgr. Čestmír Glogar
• Součást IT a veřejná zpráva:
16.– 20.09.2013 – Vítkov-Podhradí – 21 žáků – 3. ročníky – Mgr. Petr Brandejs, vedoucí kurzu
Mgr. Irena Šádková
• Součást zdravotnictví:
05.– 9.05.2014 – Vítkov-Podhradí – 40 žáků 2. ročníky – Mgr. Sylva Eslerová, Mgr. Zdeněk
Lédr, Mgr. Simona Tylová, Vieniamin Lebeděv, vedoucí kurzu Mgr. Ivana Marková
Lyžařský kurz
Na lyžařských kurzech jsou žáci zapojeni do výcviku sjezdového lyžování, běžeckého lyžování a
snowboardingu. Žáci jsou rovněž seznámeni s teorií a historií lyžování, se zásadami chování na
horách i se základy první pomoci.
•

Součást ekonomika:
17.-21.02.2014 Horský hotel Radegast – Velká sjezdovka – 43 žáků – 1. ročníky – Mgr.
Čestmír Glogar, Mgr. David Žlebek, Mgr. Alena Kocůrková, Mgr. Milada Pěchová

•

Součást IT a veřejná správa:
24.-28.02.2014 – lyžařské středisko Kasárna-Makov – 44 žáků – 1. ročníky – Mgr. Jan
Bobek, Mgr. Petr Kupčák, Mgr. Ivana Marková, Mgr. Simona Tylová, vedoucí kurzu Mgr.
Irena Šádková
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•

Součást zdravotnictví:
17.-21.02.2014 Velké Karlovice-Kyčerka – 41 žáků – 1. ročníky – Mgr. Irena Šádková,
Mgr. Zdeněk Lédr, Mgr. Ivana Marková, Mgr. Karla Csengeová, vedoucí kurzu Mgr.
Jaromír Dobiáš

8. 3.

Humanitární a charitativní akce

Adopce na dálku
I v letošním školním roce 2013/14 naše škola – součást Ekonomika, podpořila projekt arcidiecézní
charity Adopce na dálku. Letos máme adoptované děti z Indie, učitelský sbor má dívku Melishu
Dśouza a studenti dívku Meenakshi Shalivan. Indii jsme zvolili z důvodu nižších finančních
nároků (Kč 4 900,- na 1 dítě) – ubývá nám studentů ve škole. Studenti přispívají v průměru částkou
20,- – 30,- Kč.
Také letos jsme věnovali velké úsilí propagaci a více času tomu, abychom dobře informovali naše
studenty v potřebnosti a účelnosti projektu. Zapojili jsme učitele anglického jazyka, neboť
dopisování s adoptovaným dítětem probíhá v angličtině. Studenti 1. Ročníku píší (podle našeho
ŠVP) svému adoptovanému dítěti dopisy v hodinách AGJ. Zodpovědný učitel potom druhé dívce.
Adopce na dálku- garantem je na zdravotnické součásti Mgr. Petra Janíčková – již devátým
rokem se aktivně podílí náš učitelský sbor na tomto programu. Adoptovaná africká dívka Teddy
Namusis každoročně získává v předvánočním čase od nás částku 7 000,- Kč na své vzdělávání.
Dne 15. 10. 2013 se studenti 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum zúčastnili dobrovolné
charitativní akce Bílá pastelka, jejíž výtěžek je věnován zrakově postiženým občanům v rámci této
akce studenti na náměstí seznamovali kolemjdoucí občany s kompenzačními pomůckami, které
jsou určené pro handicapované občany. Celou akci organizuje ve spolupráci se zdravotnickou
školou Organizace SONS (sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých), se kterou škola
každoročně spolupracuje. V letošním roce vybrali velmi vysokou částku, která byla v okrese Nový
Jičín nejvyšší (Kč 14 225,-)
„Srdíčkový den“ – charitativní sbírka určená pro pomoc kriticky nemocným a handicapovaným
dětem, účastnila se jí třída 2. A, v září 2013 byla vybrána částka 8 492,- Kč, v prosinci 2013 se
konalo druhé kolo a na účet občanského sdružení Život dětem byla převedena částka Kč 5 989,-.
13. březen 2014 - celorepubliková veřejná sbírka „PÍŠŤALKA“ – tentokrát byla do spolupráce
zapojena třída 3. A. Píšťalka pomáhá dětem a mladým lidem se získaným handicapem.
14. květen 2014 – ve spolupráce s Ligou proti rakovině jsme se zapojili do celorepublikové
kampaně věnované letos nádorovému onemocnění průdušek a plic. Český den proti rakovině –
„Květinový den“, proběhl ve středu 14. 5. 2014, sbírku realizovala třída 3.B. I přes nepřízeň
počasí získali studenti prodejem kytiček částku více než 4 tisíce korun. V rámci kampaně si
studenti Lucie Brestovanská a Dominik Petrželka připravili pro žáky prvního a druhého stupně na
základní škole Komenského v Novém Jičíně besedu věnovanou tématu škodlivosti kouření.
Další aktivity, do kterých se zapojili jednotlivci:
- 7. 9. 2013 – Slavnosti města Nový Jičín – 4 žáci (3.A)
- 9. 2013 – Světluška – zapojilo se 14 studentů (3.A)
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Analýza – hodnocení
Z organizačních důvodů – plnění ŠVP a snížení počtu tříd na škole, jsme museli omezit počet
charitativních akci organizovaných během roku. Protože jsou všechny akce, do kterých se
zapojujeme důležité a mají svůj význam, bylo těžké některé ukončit. Kompromisem je účast každý
druhý rok (střídáme takto Květinový den, Píšťalku, Šanci a Červenou stužku).
Do charitativních akcí se zapojují studenti druhých a třetích ročníků, je to pro ně příležitost získat
nové zkušenosti během prodeje upomínkových předmětů, podporují se jejich komunikační
dovednosti a sociální cítění.
„Nonstop 24 basketball“
- 25. – 26. 4. 2014 – 14. ročník – tělocvična součásti Ekonomika
- organizátoři akce – Mgr. David Žlebek, Mgr. Čestmír Glogar
- pro žáky Mendelovy střední školy i širokou veřejnost
- účastníci rozdělení do dvou týmů hráli proti sobě celých 24 hodin
- charitativní cíl akce – výtěžek z akce věnován Základní škole a Mateřské škole Motýlek
v Kopřivnici (speciální škola pro žáky s více vadami).

8. 4. Informace o činnosti školy pro veřejnost
Mendelova střední škola se prezentuje a získává dobrou pozici mezi středními odbornými školami
našeho regionu.
Zveme zájemce o studium na Den otevřených dveří v prosinci a únoru, zde jsou budoucí zájemci
o studium seznamováni se vzdělávacím programem školy, uplatnění absolventů, životem školy
a školními akcemi. V průběhu dne se zájemci o studium na MSŠ mohou podívat na průběh výuky
v odborných a všeobecně vzdělávacích předmětech. Zde se tak seznamují s atmosférou naší školy.
Škola rovněž prezentuje svou práci na burze středních škol GEMA. Žáci, rodiče i výchovní poradci
základních škol mají možnost kromě osobních konzultací, seznámit se s propagačním materiálem
školy.
V centru města pravidelně aktualizován informační panel, který seznamuje občany města
s nejdůležitějšími událostmi života školy.
Škola rovněž informuje o své činnosti a zajímavých projektech občany města prostřednictvím
regionálního tisku (více jak 25 článků), kabelové televize Polar a webových stránek školy
V roce 2014 jsme vstoupili do roku, kdy si připomeneme 10. výročí sloučení školy. Při této
příležitosti jsme nechali vytisknout propagační stolní kalendář. Viz příloha č. 5.
Škola spolupracuje s řadou sociálních partnerů a základních škol našeho regionu. V rámci této
spolupráce poskytujeme řadu aktivit pro občany města i regionu.
Dne 11. 9. 2013 se Mendelova střední škola – součást zdravotnictví ve spolupráci s odborem
sociálních věcí města Nový Jičín zapojila do akce Den sociálních služeb. Studenti 3.B oboru
zdravotnický asistent pomáhali s přípravou a taktéž s organizací tohoto dne. Celá akce se odehrála
na Náměstí v Novém Jičíně pod záštitou starosty města PhDr. Jaroslava Dvořáka. Studenti
pomáhali handicapovaným a sociálně znevýhodněným klientům prezentovat jejich aktivity,
činnost. Studenti v rámci této akce také prezentovali ukázky první pomoci. V příštím roce budeme
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rovněž s odborem sociálních věcí i nadále spolupracovat.
15. 10. 2013 ve spolupráci se sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých SONS proběhla
dobrovolnická akce Bílá pastelka, jejíž výtěžek je věnován zrakově postiženým. Naši žáci
v průběhu akce seznamovali spoluobčany na náměstí Nového Jičína s kompenzačními pomůckami
pro zrakově postižené. Žáci vybrali vysokou částku pro nevidomé – Kč 14 225,-.
Dne 21. 5. a 27. 5. 2014 studenti 3.B ročníku obor zdravotnický asistent přednášeli žákům 3.a 9.
ročníku základní školy Komenská v Novém Jičíně v rámci Květinového dne přednášku týkající
se prevence karcinomu plic. Žáci byli seznámeni i s negativními dopady kouření na lidský
organismus a s psychosociálními problémy, které s sebou kouření přináší. V příštím školním roce
je plánovaná spolupráce s touto základní školou v rámci odborného tématu, které se bude týkat
prevence karcinomu prsní žlázy.
29. 1. 2014 žáci 3. B ZA v mateřské škole v Šenově připravili praktické ukázky týkající se
problematiky zdravé výživy, hygieny rukou a prevence zubního kazu u dětí. Úkolem této akce byl
také nácvik komunikace s dětmi předškolního věku.
Pečovatelská služba: dlouholetým garantem je Mgr. Radmila Vrbková.
Kroužek této mimoškolní aktivity navštěvuje v současnosti 16 žáků z různých ročníků
zdravotnické součásti z oborů ZA i ZL.
Aktivity, které žáci vykonávají: návštěvy seniorů v zařízeních – Domov Duha na Hřbitovní ulici
v Novém Jičíně, DPS na ul. Revoluční v Novém Jičíně, návštěvy handicapovaných dětí v jejich
domácím prostředí – zapojují je do aktivizačních metod.
V rámci aktivity Pečovatelské služby vznikl projekt „Logopedický asistent“. Žáci zdravotnického
lycea v domácím prostředí rehabilitují s pacienty po CMP řeč a komunikaci a to ve spolupráci
s logopedkou nemocnice Nový Jičín.
Ve dnech 25. – 26. dubna 2014 se uskutečnil již 14. ročník tradičního basketbalového maratónu
NONSTOP 24 BASKETBAL. Úvodní rozskok proběhl v pátek v 15:00 hodin a slavnostní
vyhlášení výsledků a zhodnocení proběhlo v sobotu po 15. Hodině.
Akce se také zúčastnilo asi 20 pomocníků naší školy. Tyto osoby zajišťovaly občerstvení,
zapisovali vývoj skóre a současně se starali o zvukovou kulisu během akce.
Výtěžek akce, který činil 9 000,- byl věnován Speciální mateřské a základní škole Motýlek
v Kopřivnici. V prosinci 2013 zástupci naší školy navštívili tuto školu a předali jim dárky
nakoupené z dobrovolného vstupného z minulého ročníku.
Výcvikový program první pomoci
V měsíci červnu ve školním roce 2013/14 ve dnech 3. 6., 5. 6., 6. 6., 10. 6., 12. 6., 13. 6., 19.
a 20. 6. 2014 probíhal na zdravotnické sekci Mendelovy střední školy v Novém Jičíně teoretickopraktický výcvikový program PRVNÍ POMOC pro žáky osmých a devátých tříd základních škol
města Nový Jičín.
Díky tomuto programu bylo proškoleno cca 170 žáků osmých a devátých tříd základních škol
Komenského 66, Komenského 68 a ZŠ Tyršova v Novém Jičíně v základních teoretických
a praktických dovednostech při poskytování první pomoci na laické úrovni.
Zavedením této aktivity byl na základních školách podpořen projekt: „Ochrana obyvatelstva za
mimořádných situací.“
Výcvikový program první pomoci vznikl na základě poptávky ze stran základních škol.
Žáci se naučili připravit zraněného k transportu ve správné poloze, osvojili si základy kardio-
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pulmonální resuscitace podle nejnovějších medicínských poznatků, naučili se zhodnotit stav
zraněného, druh krvácení, zlomenin a správný způsob jejich ošetření.
Byli seznámeni se základními složkami IZS.
Byli upozorněni na nejčastější omyly laiků při posuzování zdravotního stavu člověka, které vedou
ke zbytečnému úmrtí (např. neprovedení záklonu hlavy v bezvědomí).
Za finanční příspěvek z grantu města byl zakoupen model pro nácvik kardiopulmonální resuscitace
Prestan, krční límce různých velikostí na fixaci krční páteře a pomůcky k doplnění brašny –
převážně obvazový materiál. Rovněž byly finančně ohodnoceny tři odborné učitelky první pomoci.
Škola také nabízí pro veřejnost i absolventy školy odbornou knihovnu akreditovanou
Ministerstvem zdravotnictví a je v evidenci Ministerstva školství, mládeže a sportu. Je zde
evidováno 4 894 knihovnických jednotek a 14 titulů periodik.
Zdařilou akcí můžeme také nazvat slavnostní vyřazení absolventů školy, které se koná
v Beskydském divadel a má tradičně velmi vysokou úroveň. Je oceňován rodičovskou veřejností,
absolventy školy, ale i hosty této akce . Ukázky lze shlédnout na webových stránkách školy.

8. 5

Významná ocenění

Také v letošním roce vedení školy navrhlo za mimořádnou pedagogickou činnost přesahující
rámec školy na ocenění pí Ing. Moniku Kubiszovou, zástupkyni ředitelky školy pro součást
Ekonomika a pí Mgr. Radmilu Vrbkovou, vyučující odborných předmětů zdravotnické součásti.
Naše kolegyně byly starostou města Nového Jičína PhDr. Jaroslavem Dvořákem ohodnoceny jako
„Učitelská osobnost roku 2014“.
Obě vyučující ocenění získaly a převzaly jej v červnu z rukou starosty při slavnostním předávání
spojeném s kulturním programem a divadelním představením v Beskydském divadle v Novém
Jičíně.

8. 6

Spolupráce s rodiči

Škola se dlouhodobě opírá ve své výchovně vzdělávací práci o spolupráci se Sdružením rodičů,
které zastřešuje rodiče žáků školy a působí na každé součásti. Rodiče se podílí na zajišťování
kulturních, zájmových a sportovních akcí a rovněž pomáhají škole svými sponzorskými dary.
Ve spolupráci s rodiči na součásti Ekonomika byl zorganizován tradiční ples této součásti.

8. 7

Sebe evaluace školy

Auto evaluace na Mendelově střední škole je samozřejmou součástí výchovně vzdělávací práce
a příznivě ovlivňuje kulturu i étos v životě školy.
Škola se každoročně zapojuje do projektu KVALITA a provádí testování žáků 1. ročníků
a následně 3. ročníků. S výsledky testování je seznámeno vedení školy, třídní učitelé, vyučující
školy a samotní žáci. Vše slouží ke zhodnocení výsledků žáků vedení školy a v předmětových
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komisích jednotlivých předmětů jsou stanoveny cíle jejich zlepšování, navržena konkrétní opatření
a strategie pro jejich splnění. V současné době si uvědomujeme problematiku nízké motivace
některých žáků, zvláště ze sociálně znevýhodněného prostředí s nízkým sociálněekonomickým
statusem. Z tohoto důvodu jsme v rámci DVPP provedli jednodenní školení všech pedagogických
pracovníků společností MANSIO na téma „Jak posilovat motivaci a sounáležitost žáků.“
Auto evaluace nám slouží jako významný prostředek, který nám dává přehled o kvalitě naší práce.
Cestu k ní vidíme především v osobním mistrovství a motivaci učitelů. Máme na škole zapálené
učitele, kteří mají přehled o novinkách v oboru, účastní se pravidelných odborných školení, studují
odborný tisk, zapojují se do řady projektů a nebojí se obětovat i svůj volný čas.
Ředitelka školy každý rok zpracovává evaluační zprávu.

9.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

V tomto školním roce proběhly dvě kontroly ze strany ČŠI.
Předmětem inspekční činnosti v září 2013 byla kontrola zaměřená na vytvoření podmínek pro
realizaci společné části a profilové části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období
a kontrola v květnu, zaměřená na vytvoření podmínek pro realizaci společné části maturitní
zkoušky školou.
Obě inspekční zprávy ve svém kontrolním zjištění konstatují, že nebylo zjištěno porušení pravidel,
předpisů a vše proběhlo v souladu se zákonem. Inspekční zprávy byly ze strany ČŠI odeslány
zřizovateli a také jsou uloženy v sekretariátu ředitelky školy.

10.

Základní údaje o hospodaření školy

Údaje o hospodaření školy za rok 2013 jsou podrobně zpracovány v Rozborech Mendelovy střední
školy. Dokument byl předložen Školské radě dne 17. března 2014 a zaslán zřizovateli na Krajský
úřad v Ostravě. Závěrkové výkazy o hospodaření školy za rok 2013 byly Radou
Moravskoslezského kraje schváleny usnesením č. 42/3113 ze dne 24. 4. 2014 se zlepšeným
hospodářským výsledkem ve výši Kč 242.865,84.
Hospodaření školy v roce 2014 probíhá podle rozpisu závazných ukazatelů v aktuálním znění
k 24. 6. 2014 s významným posílením zdrojů pro údržbu budov na Divadelní 4 a Divadelní 24
v Novém Jičíně. Mimořádná investiční dotace ve výši Kč 2 mil. je využita k výměně starých
dřevěných oken v počtu 161 kusů, instalaci žaluzií, montáži nových vnitřních parapetů a výměně 2
kusů vstupních dveří (školní kuchyně, školní byt na Divadelní 24).
10.1 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2013
Rozpis závazných ukazatelů ve znění k 11. 12. 2013:
Příspěvek na krytí přímých neinvestičních výdajů
MŠMT –
ÚZ 33353

Prostředky na platy
Ostatní osobní náklady
Ostatní (odvody + FKSP + přímý ONIV)
Projekt hodnocení žáků podle výsledků v soutěžích „Excelence středních
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Výše ukazatele v Kč
28 290 000
315 000
10 593 000
35 447

škol 2012“ – ÚZ 33038
Program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků –
ÚZ 33160 (1. + 2. období)
Program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní
zkouškou – podzimní termín – ÚZ 33034
CELKEM

20 100
87 187
39 340 734

Dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů
Provozní náklady – ÚZ 1
Účelové prostředky na akci „opravy a údržba v souvislosti s převzetím
budov“ – ÚZ 1
Provozní náklady – zajištění přístupu k ICT – ÚZ 132
Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – ÚZ 205
Účelové prostředky na částečné krytí nákladů spojených s realizací projektu
Studenti bez hranic VI v programu Leonardo da Vinci – ÚZ 339
CELKEM

Výše ukazatele v Kč
6 975 000
400000
50 000
846 000
80000
8 351000

Neinvestiční projekty školy
OPVK EU peníze školám – ÚZ 33031
OPVK Centrum dalšího vzdělávání MSŠ – ÚZ 33012
CELKEM

Výše ukazatele v Kč
1 197 454,40
858 684,41
2 056 138,81

Účelová investiční dotace
Dotace do IF na akci „Výměna rozvodů vody“ – ÚZ 206
CELKEM

Výše ukazatele v Kč
3 000 000
3 000 000

Skutečné čerpání dotací na přímé náklady dle účetní závěrky činilo 39 328 550 Kč. Ne zcela byl
vyčerpán ukazatel Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků z důvodu nedoloženého
čerpání ze strany dotčených žáků, vratka činila za obě období 6.139 Kč. Nebyl naplněn ukazatel
zákonné odvody z programu podpory na organizaci a ukončování středního vzdělání maturitní
zkouškou ve výši 1.526 Kč z důvodu nutnosti dodržovat legislativní rámec výpočtu.
Náklady hlavní činnosti činily 54 426 620 Kč. Srovnání s předchozím obdobím vykazuje pokles o
3 %. Trend je vysvětlitelný úbytkem počtu žáků. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti byl
kladný a činil228 750 Kč, byl vyvolán podzimní situací na finančních trzích, kdy došlo
k zásadnímu oslabení kurzu české měny. Díky projektové činnosti měla škola vysoký zůstatek
devizového účtu, pro účtování se celý rok používal pevný kurz, jeho aktualizace ke dni účetní
uzávěrky vyvolala vznik výše uvedeného zisku.
V doplňkové činnosti škola hospodařila v podstatě vyrovnaně, zisk ve výši Kč 14.115 byl společně
se zlepšeným výsledkem z hlavní činnosti v roce 2014 převeden do rezervního fondu školy.
Výsledky hospodaření školy byly zveřejněny, a to formou prezentace na provozní poradě
zaměstnanců, konzultacemi s odborovou organizací a projednány se školskou radou.
Neinvestiční projekt školy OP VK Centrum dalšího vzdělávání byl ukončen k 30. listopadu 2013,
závěrečná zpráva předána řídícímu orgánu k poslednímu lednu 2014. Rozhodnutí o schválení
závěrečné zprávy škola obdržela1. července 2014s vyjádřením o uznání způsobilých výdajů dotace
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ve výši Kč 4.305.704,92; na účet MSK byla vrácena nevyčerpaná záloha Kč 11.679,59. Druhý
neinvestiční projekt v rámci programu MŠMT „EU – peníze školám“ byl ukončen k 31. 7. 2014,
na přípravě závěrečné zprávy se pracuje, bude odevzdána v průběhu září 2014

10.3 Mimorozpočtové zdroje v roce 2013
Škola byla aktivně zapojena také do projektů Programu celoživotního učení. Účetního období
2013se týkalo dočerpání tří projektů z roku 2012 a zahájení čtyř nových projektů s možností
čerpání až do roku 2014, resp. 2015.
Výše čerpání v Kč

Program celoživotního učení – Národní agentura evropských programů
Praha

Projekt Studenti bez hranic V – Leonardo da Vinci, mobilita
IVT, pokračování z roku 2012
Projekt Evropa nás vyškolí VI – Leonardo da Vinci, mobilita
PLM, pokračování z roku 2012
Projekt Systémy IT a e-learningové vzdělávání – LdV, mobilita
VETPRO, pokračování z r. 2012
Projekt Evropa nás vyškolí VII – LdV, mobilita PLM, nový
projekt pro období 2013 - 2014
Projekt Studenti bez hranic VI – LdV, mobilita IVT, nový
projekt pro období 2013 - 2014
Projekt Partnershipforcommon Europe – LdV, mobility
pedagogů a studentů, 2013 - 2015
Projekt Comenius Let´sFight Obesity, it´sour Destiny – LdV,
spolupráce zahraničních škol, 2013 - 2015

961 344,04
232 365,63
306 419,47
658 572,08
35 350,00
118 754,08
106 956,08

Ve výši 40 tis. Kč obdržela škola dotaci v rámci grantového řízení Města Nový Jičín na projekt
„První pomoc pro žáky středních a mateřských škol regionu Nový Jičín“.
Pracoviště Ekonomika na Dukelské 350 v Šenově u N. J. ve spolupráci se společností British
Council získalo podporu Kč 10.640,- na realizaci projektu „Vandalismus? To nechceš …“.
10.3Základní údaje o hospodaření školy v roce 2014
Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2014 v aktuálním znění k 24. 6. 2014:
Příspěvek na krytí přímých neinvestičních výdajů
Výše ukazatele v Kč
MŠMT –
ÚZ 33353

Prostředky na platy
Ostatní osobní náklady
Ostatní (odvody + FKSP + přímý ONIV)
Program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků –
ÚZ 33160 (1. období)
„Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování
na rok 2014“ – ÚZ 33163
CELKEM
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25 776 000
270 000
9 643 000
7 000
55 500
35 751 500

Dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů
Provozní náklady – ÚZ 0
Účelové prostředky „na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu
na nový systém správy majetku prostř. softwaru FaMa+“ – ÚZ 203
Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – ÚZ 205
CELKEM

Výše ukazatele v Kč
6 975 000
27000
871 000
7 873000

Účelová investiční dotace do investičního fondu
Výše ukazatele v Kč
2 000 000
2 000000

„Výměna oken“ – ÚZ 206
CELKEM

V období 2014 pokračuje snaha školy čerpat prostředky i z mimorozpočtových zdrojů (Program
celoživotního učení Leonardo da Vinci, Comenius a Partnerství), dokončit čerpání OP VK „EU –
šablony školám“. Projektové skupině součásti Zdravotnictví se podařilo získat grant Města Nový
Jičín ve výši 26.000,- Kč na rozvíjení znalostí v oblasti první pomoci na základních školách
v Novém Jičíně.

11.

Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů

Mendelově střední škole se daří dlouhodobě úspěšně zapojovat do řady projektů a využívat granty
EU a EHP. Do projektů jsou zapojeni žáci školy i učitelé. Jsou realizovány projekty v rámci
programu Leonardo da Vinci OP vzdělávání pro konkurenceschopnost, Comenius, British Coucil
i využívány granty Města Nový Jičín.
Podrobné údaje jsou přehledně uvedeny v příloze č. 6.
Naše mezinárodní spolupráce je rozšířena již od loňského školního roku o partnerskou školu –
Všeobecně vzdělávací školu č. 430 v Petrohradu. Letos proběhla výměnná stáž žáků škol.
Škola ukončuje v tomto školním roce zapojení do projektu MŠMT „ŠABLONY“, který je
financován z EHP. Cílem dvouletého projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů
docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na Mendelově střední škole. Zkvalitnění
a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním, jazykovými kurzy, tvorbou
a následným používáním nových učebních materiálů ve výuce.(součást Zdravotnictví vytvořila 296
digitálních učebních materiálů součást ekonomika 352 digitálních výukových materiálů
a součást IT a veřejná správa 490 digitálních učebních materiálů), celkem tedy 1138. Tyto jsou
připraveny pro další využití na centrálním úložišti školy – MOODLE.
Zvýšení efektivity práce se žáky pobíhalo formou individualizace výuky, došlo k dělení hodin se
zaměřením na podporu žáků se slabšími výsledky u testování, ale i u žáků mimořádně nadaných.
Nezanedbatelným přínosem projektu je i zlepšení v oblasti materiálně-technického vybavení, které
bylo za prostředky EU pořízeno (dataprojektory, PC sestavy, jazykového učebnice apod.).
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12.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Na škole již třetím rokem působí Centrum dalšího vzdělávání Mendelovy střední školy, Nový
Jičín. Cílem centra je poskytovat vzdělávání v různých oblastech ve vazbě na obory vzdělávání,
které se na škole učí.
Projekt Centrum dalšího vzdělávání Mendelovy střední školy – operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
V letošním školním roce jsme tento projekt ukončili závěrečnou konferencí za přítomnosti
váženého hosta ředitele OŠMS MSK Dr. Libora Lenča.
Program konference – viz příloha č. 7
Projekt Evropa nás vyškolí VII
• Projekt umožnil účastníkům evidovaným na Úřadu práce odborné stáže v Irsku a Velké
Británii, kterým předcházel kurz vyučovaný na naší škole Základy administrativy
v zahraniční praxi s využitím ICT. Podíleli jsme se na tomto projektu v oblasti koordinace
aktivit, zajištění průběhu i ukončení kurzu, zajištění odborných stáží a ukončení projektu.

13.

Údaje o předložených
financovaných z cizích zdrojů

a

školou

realizovaných

projektech

Škola je aktivně zapojena jednak do projektů Programu celoživotního učení, ale také čerpáme
nemalé prostředky v rámci projektů OPVK. V tomto roce byly využity i prostředky
z grantového řízení Města Nový Jičín „První pomoc pro žáky středních a mateřských škol
regionu Nový Jičín“ a také byla čerpána podpora společnosti British Council v komunitním
projektu „Vandalismus“ To nechceš …“.
Škola čerpala grantů a projektů finanční zdroje ve výši:
2 419 761,- Kč
1 082 423,- Kč
1 088 775,- Kč
40 000,- Kč
10 640,- Kč

v rámci projektů Leonardo da Vinci
projekt EU peníze školám Šablony MSŠ - OPVK
na OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
grantový okruh č. 4 Města Nový Jičín
British Council

14.
Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Při organizaci pracuje ZO ČMOS PŠ, která má aktuálně18 členů. Vztahy mezi vedením organizace
a ZO ČMOS upravuje kolektivní smlouva podepsaná dne 24. února 2014. 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 setkání se členy ZO ČMOS. .
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Vzdělanostní potenciál školy významně ovlivňuje spolupráce se sociálními partnery a propojení
školy se životem – s praxí. Jsme odborná škola a proto se nám daří rozvíjet přínosnou spolupráci se
sociálními partnery u nás i v zahraničí. Přehled všech partnerů ve vzdělávání je uveden
v příloze č. 8
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 15. 9. 2014 a na Školské radě dne
16. 10. 2014.
Výroční zpráva je v souladu se souhlasem zaměstnanců a žáků školy se zveřejněním osobních
údajů v rozsahu jméno a příjmení.
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