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Základní údaje o škole

1.

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.
V letošním školním roce jsme si připomněli 10. výročí sloučení škol a při této příležitosti ředitelka
školy zveřejnila článek v Novojičínském zpravodaji. (viz příloha č. 1)
Statutárním zástupcem školy je ředitelka školy PhDr. Renata Važanská.
Adresa pro dálkový přístup je skola@mendelova-stredni.cz
Webové stránky školy: www.mendelova-stredni.cz
Školská rada byla na další funkční období nově jmenována ke dni 16. října 2014, kdy po řádných
volbách má 5 členů a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 Zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(Školský zákon).
Předseda: JUDr. Jaromír Kubis – advokát
Členové: Mgr. Karla Csengeová
Mgr. Jitka Týlová
pí Jitka Červenková
pí Marcela Homolková
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
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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 uplatňovat etická
hlediska a budou i nadále všestranně rozvíjet svou osobnost. v učebním systému střední
zdravotnické školy je věnována velká pozornost etice a psychologii.
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2.

Vybavenost školy

Součástí Mendelovy střední školy je zdravotnická součást, která se nachází v centru města
v historické budově s mansardovou přístavbou. Nachází se zde 20 učeben (12 kmenových, 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. v letošním
školním roce došlo k dokončení modernizace učeben a laboratoří pro přírodovědní předměty
v rámci projektu ROP Moravskoslezsko, konkrétně byla vybudována učebna biologie s laboratoří
a učebna fyziky a chemie s fyzikální a chemickou laboratoří. v rámci projektu Restart jsme získali
8 notebooků pro vyučující. Navíc byla vybudována jedna nová multimediální učebna z provozních
prostředků.
Ve škole je kuchyň a školní jídelna, kterou průběžně modernizujeme.
Součást IT a veřejná správa 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 loňském šk. roce jsme vybavení rozšířili o nákup
3 D tiskárny, 3 ks Lego robotů a 17 ks počítačů se softwarem. Letos jsme pro ICT výuku dokoupili
5 nových výukových robotů. v rámci projektu Restart jsme vybavili učitele 6 notebooky a
z provozních prostředků jsme pořídili 2 nové multimediální učebny.
Součást Ekonomika je vybavena moderním zařízením s 12 kmenovými učebnami, z toho 3
s interaktivními tabulemi, 7 tříd je vybaveno dataprojektory, 4 odborné učebny z toho jedna
s interaktivní tabulí a 2 s dataprojektory. v loňském šk. roce jsme pořídili „Tabletovou učebnu“
s 15 ks tabletů pro výuku odborných i přírodovědných předmětů.
V rámci projektu ROP Moravskoslezsko jsme vybudovali 2 nové multimediální učebny pro výuku
cizích jazyků. Šesti učitelům jsme z projektu Restart pořídili 6 nových notebooků.
Dále je zde jedna učebna 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.
Modernizace vybavení na všech součástech je průběžně prezentovaná na webových stránkách
školy a veřejnost je informovaná články v Novojičínském zpravodaji.
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3.

Přehled oborů vzdělání

SOŠ
Obor, charakteristika

Počet žáků Druh
stud.

Schv.
kap.

1. 68-43-M/01 – Veřejnosprávní činnost podle ŠVP
115
denní
120
č. j. MSŠ/ŠVP-VS/3/2009 ze dne 24. 8. 2009
s platností od 1. 9. 2009
- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolvent najde uplatnění jako
referent samosprávy na obec- ních, městských či jiných orgánech státní správy. Odborné
vzdělání zahrnuje okruhy jako je veřejná správa, právo, ekonomika a sociální politika,
jazykové znalosti a práce s počítačem.
2. 18-20-M/01 Informační technologie podle ŠVP
114
denní
120
č. j. MSŠ/ŠVP-IT/6/2010 ze dne 30. 8. 2010
s platností od 1. 9. 2010
- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Připravuje 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.
3. 63-41-M/02 Obchodní akademie podle ŠVP
116
denní
120
č. j. MSŠ/ŠVP-OA/1/2009 ze dne 24. 8. 2009
s platností od 1. září 2009
- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolventi se uplatní zejména
při výkonu skupiny povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně
podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních
organizacích. Studium je zaměřeno na odbornou a jazykovou složku vzdělání.
4. 78-42-M/02 Ekonomické lyceum podle ŠVP
100
denní
120
č. j. MSŠ/ŠVP-EL/2/2009 ze dne 24. 8. 2009
s platností od 1. září 2009
- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Spojuje typ gymnaziálního
a odborného studia. Absolventi jsou připraveni.na vysokoškolské studium ekonomických,
právních případně jiných směrů. Vzdělávání je založeno na širším všeobecně vzdělávacím
základě a obsahuje složku odborného vzdělání. Právě důraz na všeobecné vzdělání usnadňuje
výběr dalšího vysokoškolského studia. Studenti mohou pracovat v mezinárodních
evropských projektech, zúčastňují se odborných zahraničních stáží v podnicích, případně
výměnných pobytů v zemích EU.
5. 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum podle ŠVP
120
denní
120
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
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příprava pro studium na VŠ a VOŠ vybaví uchazeče nejen pro stránce vědomostní, ale také
dovednostní.
6. 53-41-M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP
151
denní
240
č. j. MSŠ/ŠVP-ZA/5/2010 ze dne 30. 8. 2010
s platností od 1. září 2010
- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Absolventi jsou připraveni
poskytovat ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a podílet se na preventivní, diagnostické,
léčebné a dispenzární péči. Uplatní se v různých zdravotnických zařízeních léčebného
a ambulantního charakteru, např. v nemocnicích, na poliklinikách a v zařízeních sociální
péče a služeb. Odborné předměty jsou předpokladem k získání vědomostí, dovedností
a návyků potřebných k výkonu profese, všeobecné předměty poskytují širší všeobecné
vzdělání nutné pro další vzdělávání a uplatnění na trhu práce.
7. 53-41-M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP
- pětileté večerní studium pro absolventy základní školní docházky

večerní

150

8. 64-41-L/51 Podnikání podle ŠVP
34
večerní
- tříleté večerní nástavbové studium pro absolventy 3letých učebních oborů.
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768 žáků

4.

Rámcový popis personálního zabezpečení školy

4.1. 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
Brandejs
Budinská
Csengeová
Dobíáš
Eslerová
Galiová
Glogar
Glogovská
Herman
Hermanová
Hrachový
Jandl
Jermář
Jírová
Janičková
Klementová
Klevarová
Knápková
Kocůrková
Kotulková
Kracíková
Kupčák
Kubínová
Kudělková
Lacková
Lebeděv
Lédr
Lédrová
Macek
Marková
Mašek

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

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

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

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
VUŤ Brno
OU Ostrava
PedF/UP Olomouc
UP Olomouc
PedF Olomouc
VŠB Ostrava
ZČU Plzeň
OU Ostrava
VŠB Ostrava
PedF/UP Olomouc
UP Olomouc
PF Ostrava
OU Ostrava
UP Olomouc
PedF, UP Olomouc
PedF. Ostrava
Slezská univ. Opava
VŠ Praha
PF Ostrava, SU Opava
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
UP Olomouc
VŠZ Brno

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
odb.předm. ANJ
odb. předm.
učitelství pro SZŠ
NEJ, TEV
učitelství pro SZŠ
ANJ, odb. předm.
TEV
CJL, ANJ, RUJ, HOZ
IKT
učitelství pro SZŠ
DEJ, OBN
MAT, ZTE
OBN, ZTE
CJL, OBN
učitelství pro SZŠ
učitelství všerob.vzděl.př.
DEJ-NJ
odb. předm.
ANJ, RUJ, TEV
učitelství pro SZŠ
Bi-M
MAT,ITE
všeobecné lékařství
NEJ, OBN
učitelství pro SZŠ
TEV
Čjl-D
CJL,OBN
matematika v eko.
ZEM,TEV
odb. předm.

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
UCE, EKO, PEK, PRA
SOM,OSE,OSN
NEJ, TEV
SOM,OSE,OSN
ANJ
TEV, BIO, ÏNF
ANJ
IKT
KLIN.PROP,OSE,OSN
HOZ, PRA, DEJ, ZSV
MAT, MAS
INF, VSP, ZSV, OBN
CJL, ZSV, SVS, SPK
SOM, OSE, OSN
AGJ, MAT
NEJ, DEJ
SOM, OSE,OSN
ANJ, TEV, PEK, RUJ
OSE,OSN,PSP
BIO, MAT,INF
MAT
KLIN. PROP
NEJ, ZSV,FIL
SOM, OSE,OSN
TEV
TEV, CJL,DEJ
CJL, OBN
MAT
ZEM, TEV
EKO, BNK, FAD
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Délk
a
ped.
prax
e
35
32
34
20
24
26
16
12
34
19
17
13
19
20
31
24
12
18
12
23
3
21
34
28
13
23
10
28
13
9
35
31
16
5
12
35
9
37
29
11
9
7
20

Matúš
Michalová
Mílková
Moravcová
Navrátilová
Nohel
Nováčková
Olbrechtová
Pagáčová
Pavlíková
Pěchová
Rapčan
Rosová
Rušarová
Skřivánek
Solanská
Spálová
Šádková
Škyvarová
Šuláková
Tomek
Týlová
Tylová
Vraná
Vránová
Vrbková
Zapletal
Žlebek

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

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

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

INF
CHE
OSE,OSN
ANJ
ANJ, HV
INF, FYZ
UCE, EKO, EKC
ANJ, SPJ, CJL
PEK
ZBO, PRO, OBP
SOM, OSE,OSN
SOM, OSE,OSN
ICT, GRA
ANJ, NEJ
ANJ, FRJ
OSE, OSN
UCE, ADP, VEF
TEV,ZEM
MAT, MAS, ITE, PEK
AGJ
HOZ, PEK, RUJ
NEJ, ZSV, SPK, PRA
OSE,OSN
MAT,FYZ
OSE,OSN
OSE,OSN,ZVZ
CJL, FIL, SVS
HOZ, ITE

VŠB Ostrava
VŠZe Brno
Bakalář. stud. Ostrava
SU Opava
UK Praha
PF Ostrava
VŠB Ostrava
OU Ostrava, FF
SU Opava
OU Ostrava
PedF UP Olomouc
UP Olomouc
OU Ostrava
OU Ostrava
UP Olomouc
PedF UP Olomouc
VŠB Ostrava
FTVS Bratislava
UP Olomouc, VŠB Ova
SU Opava
PF Ostrava
UJEP Brno
PedF a LF/UP Olomouc
OU Ostrava
PedF/UP Olomouc
PedF/UP Olomouc
MU Brno
Ped.F OU

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

Provozní zaměstnanci
Jméno a příjmení
Fibichová Dagmar
Konvičná Šárka
Holková Vlasta
Londinová Věra
Martochová Helena
Ing. Staroňová Martina
Tvrzníková Eva
Bezděková Dana
Čanecká Ivana
Hubrová Martina
Karafiátová Marta
Kovář Josef
Lišková Alžběta
Lorencová Alena
Ondřejová Miroslava
Pšenicová Jana
Rajnochová Martina
Šimíčková Dana
Šuránková Marie

Prac. zař.
THP
THP
THP
THP
THP
THP
THP
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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Délka praxe
34
30
8
27
30
23
32
31
22
26
nad 32
nad 32
nad 32
nad 32
nad 32
nad 32
nad 23
nad 32
nad 32

Úvazek
8
8
8
8
8
8
8
8
4
8
8
8
8
8
8
12
8
8
8

20
24
24
7
11
27
34
13
15
22
14
20
28
16
19
19
25
18
19
20
26
31
16
33
26
18
12
10

4.2. Personální údaje
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk

muži

ženy

celkem

%

do 20 let

0

0

0

0

21 – 30 let

1

1

2

2,38

31 – 40 let

8

10

18

21,43

41 – 50 let

7

21

28

33,33

51 – 60 let

7

25

32

38,1

61 – více let

3

1

4

4,76

celkem

26

58

84

100,00

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
dosažené vzdělání

muži

ženy

celkem

%

základní

-

2

2

2,38

vyučen

1

6

7

8,33

střední odborné

1

7

8

9,528

vysokoškolské

24

43

67

79,77

celkem

26

58

84

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

splňuje

nesplňuje

celkem

%

učitelé VVP

15

0

15

100

učitelé OP

5

0

5

100

výchovný poradce

1

0

1

100

školní metodik prevence

0

1

1

0

ICT koordinátor

0

1

1

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

zkratka
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%
100%
100%
100%

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

splňuje

nesplňuje

celkem

%

učitelé VVP

12

0

12

100

učitelé OP

13

0

13

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

zkratka
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

11,2

0

11,2

100

učitelé OP

5,8

0

5,8

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

zkratka
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%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
100%

11

4.

Údaje o přijímacím řízení
4.1. Kritéria přijímacího řízení
(viz příloha č. 2)

4.2. Výsledky přijímacího řízení
Datum konání přijímací zkoušky: 22. – 23. duben 2015
Proti
Celkový
Počet
Celkový
rozhodn
počet
přihlášenýc Přijato
počet zápis.
utí se
nepřijatýc
h
lístků
1. kolo
odvolalo
h
Informační technologie
52
30
0
30
22
Veřejnosprávní činnost
59
30
0
30
29
Zdravotnické lyceum
64
30
0
30
34
Zdravotnický asistent
46
30
0
30
16
Obchodní akademie
40
24
0
24
16
Ekonomické lyceum
43
25
0
25
18

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

Počet
přihlášenýc
h
0
2
0
5
5
0

Přijato
0
0
0
0
3
0
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Proti
rozhodn
Celkový
Celkový
utí se
počet zápis.
počet
odvolalo
lístků
nepřijatých
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
3
2
0
0
0

5.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (viz přiložené tabulky)

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

obor

název oboru

Poč.
z toho
žáků
dívek
celkem

Výsledky na konci roku
Prospěl
s vyznam.

Prospěl

Neprospěl

Neklas.

Průměrná
známka

Přestup/
zanechání
studia

Opakují Vyloučení
ročník ze studia

Omluvená
absence

Neomluvená
absence

Celkem Průměr Celkem Průměr

1820M/01

Informační
technologie

114

17

3

94

13

0

2,53

8

7

1

4738

42,00

108

1,03

6843M/01

Veřejnosprávní
činnost

114

71

7

101

3

0

2,16

5

1

0

6908

59,74

34

1,25

6441L/51

Podnikání

27

17

1

24

3

0

2,58

3

0

0

1664

58,13

0

0

5341M/01

Zdravotnický
asistent

148

125

8

139

0

1

2,29

2

0

0

8276

54,54

95

0,59

7842M/04

Zdravotnické
lyceum

117

102

26

90

0

1

1,83

1

0

0

6731

57,41

15

0,29

5341M/01

Zdrav.asistent
večerní

20

17

1

18

1

0

2,3

1

0

0

1193

62,79

0

0

7842M/02

Ekonomické
lyceum

99

74

35

64

0

0

1,69

0

0

0

4908

49,28

2

0,02

6341M/02

Obchodní
akademie

114

97

14

95

5

0

2,30

1

4

0

5683

50,54

31

0,28
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5.2. Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2014 – 2015
Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky součást Zdravotnictví
Výsledky u maturitní zkoušky

Neuzavřel
4. ročník

Celkem

Prospěl
s vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

4.A

0

24

2

0

26

4.B

0

22

3

0

25

4.ZL

6

23

0

0

29

Neuzavřel
4. ročník

Celkem

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

Prospěl

Neprospěl

4.A

5

21

0

0

26

4.B

2

24

4

2

32

Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky součást IT a veřejná správa
Výsledky u maturitní zkoušky

Neuzavřel
4. ročník

Celkem

Prospěl
s vyznamenáním

Prospěl

Neprospěl

IT4

0

16

3

6

25

VS4

1

25

1

0

27

PV3

0

8

4

0

12
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

6.

Ve školním roce 2014/2015 byly splněny všechny plány stanovené v „Minimálním preventivním
programu“. Na jednotlivých součástech proběhly tyto akce:
součást Zdravotnictví:
-

aktualizace SOS kontaktů a nástěnky preventisty
získání souhlasu rodičů k testování žáků na OPL
zadání, analýza a zpětná vazba dotazníku na klima
podpora vyučujících 1.ročníků

1. ročníky- adaptační kurzy (viz dřívější zpráva)
- prožitkový program na téma Šikana a kyberšikana
- prožitkový program a 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:
-

školení pedagogického sboru na téma Šikana (PhDr. Pavel Letý)

Úkoly pro příští školní rok 2015/2016
-

pokračovat v tematických besedách na téma Šikana a kyberšikana, Drogy, Kouření,
Sexualita a problémy s ní spojené a besedách pro 1. ročníky na téma HIV/AIDS a pro
2. ročníky na téma Holokaust
zadání, analýza a zpětná vazba dotazníku na klima ve třídách
pokračování ve spolupráci s třídními učiteli 1. ročníků (poradenství) a ostatními třídními
učiteli
příprava a realizace adaptačních kurzů Mgr. Milan Rapčan, Mgr. Alžběta Šuláková
aktualizace SOS kontaktů a nástěnky preventisty

součást Ekonomika:
-

získání souhlasu rodičů k testování žáků na OPL
zadání, analýza a zpětná vazba dotazníku na klima
spolupráce s výchovnou poradkyní a metodikem prevence
spolupráce s rodiči
aktualizace SOS kontaktů
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1.ročníky
-

adaptační kurzy
přednáška na téma Antikoncepce
přednáška na téma Drogy
prožitkový program na téma Komunikace

2.ročníky
-

přednáška na téma Vztahy

3. ročníky
- beseda s psychologem na téma Mezilidské vztahy
Úkoly pro příští školní rok:
-

dodržovat školní preventivní strategii na školní rok 2010-2015
pokračovat v besedách na aktuální téma
zadat a vyhodnotit dotazník pro žáky na klima ve třídách
připravit a realizovat adaptační kurzy
pokračovat v projektu Adopce na dálku

součást IT a veřejná správa
1. ročníky
-

adaptační kurzy (září 2014)
program na rozvoj spolupráce a důvěry (v rámci LVK, únor 2015)
skupinová práce na téma Alkohol, drogy, kouření v rámci předmětu TEV (jaro 2015)
základy sebeobrany (23. červen 2015)
beseda o AIDS (5. červen 2015)
zásady poskytování první pomoci (hodiny TEV)

2. ročníky
-

beseda na téma „Pohlavní život a vztahy“ v hodinách TEV, SKU (leden 2015)
„Jeden svět na školách“ – film a beseda pod záštitou nadace „Člověk v tísni“
skupinová práce „Agresivita, asertivita, pasivita“, nácvik asertivního chování při
komunikaci (březen 2015 – VS2)
beseda a diskuse na téma „Kyberšikana“ s rozborem konkrétních situací v hodině SKU
(leden 1015)

3. ročníky
-

„Jeden svět na školách“ – film a beseda pod záštitou nadace „Člověk v tísni“
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-

skupinová práce „Agresivita, asertivita, pasivita“, nácvik asertivního chování (duben 2015,
VS3)
beseda a diskuse na téma „Kyberšikana“ s rozborem konkrétních situací

4. ročníky
-

beseda na ÚP (duben 2014)

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“

Individuální konzultace a spolupráce se studenty a rodiči při řešení problémů v oblasti krizové
intervence při sebepoškozování a gamblerství.
Úkoly na příští rok:
-

podle možností vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů
účast v projektech nadace „Člověk v tísni“
příprava a realizace adaptačních kurzů 1. ročníků
programy na rozvíjení důvěry, sebedůvěry, komunikace a asertivity na lyžařském
a turistickém kurzu
spolupráce s výchovnou poradkyní
besedy a programy na aktuální témata

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 – pro
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 2014/15, byly
úspěšně splněny.
Prioritou v činnosti VP byla práce se studenty se specifickými poruchami učení a chování.
V letošním školním roce bylo v evidenci 25 žáků se specifickými poruchami učení a chování
(z toho na OA – 1 žák z 1. ročníku, 2 žáci z 2. ročníku, 1 žák z 3. ročníku a 1 žák ze 4. ročníku, na
součásti IT a VS 12 žáků, na součásti Zdravotnictví 8 žáků – viz tabulka).
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Ročník
1.
2.
3.
4.
5. večerní studium
PV 3
Celkem

PUP - součást
IT a VS
4
2
3
3
0
0
12

zdravotnictví
2
1
1
4
0
0
8

ekonomika
1
2
1
1
0
0
5

Žádný student se nevzdělával podle IVP na součásti OA. Na součásti IT a VS mají IVP 2 žákyně,
Adriana Zajíčková – VS3, od 26. 2. do 30. 6. 2015, Simona Haganová – VS 1, od 15. 4. do 30. 6.
2015 (10. 6. 2015 ukončila studium).
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou byla velmi dobrá.
Ve školním roce 2014-2015 žáci žádající o „Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků
středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na rok 2015“:
• Dražkovič Zoltán – ZA 2
• Ferencová Jarmila – ZA 1
Ve školním roce 2015-2016 do prvního ročníku ZA nastoupí žákyně Kačová Kateřina (podpora
vyřízena v červnu 2015). Na součásti Ekonomika nastoupí do prvního ročníku dvě Romky.
Dalším důležitým úkolem bylo řešení kázeňských a studijních problémů studentů. v průběhu
školního roku se uskutečnilo několik schůzek VP se studenty, kteří měli problém s docházkou do
školy, včasným omlouváním nepřítomnosti ve vyučování, s přípravou na vyučování nebo
chováním (porušováním školního řádu, např. podvody nebo lhaní). Všechny problémy byly řešeny
v úzké spolupráci s třídními učiteli a dalšími vyučujícími. Při osobních pohovorech VP se studenty
nebo rodiči se řešily méně závažné kázeňské prohřešky, pomohla domluva a nemusela být svolána
výchovná komise, ale také uložena kázeňská opatření, za přítomnosti zákonných zástupců – na
součásti IT a VS a Zdravotnictví.
Hlavní výchovné problémy v letošním školním roce:
 krátkodobá neomluvená absence
 opakované záškoláctví
 plagiátorství, podvody a lhaní
 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

5

45

29

18

3

1

0

Zdravotníctví

0

24

7

14 (II. st.)
3 (II. st.),
2 (III. st.)

7

2

0

1

Ekonomika

6

16

1

0

0

0

0

Celkem

11

85

37

25

5

1

1

Součást

1 (II. st.),
18 (II. st.),
2 (III. st.)

Žáci na součásti IT a VS i součásti Zdravotnictví byli průběžně napomínáni, což není uvedeno
v konkrétním počtu v tabulce.
Přijatá výchovná opatření byla ve všech případech účinná a dostatečná.
Studenti se obraceli na VP také s osobními problémy, využívali konzultačních hodin VP nebo si
dojednávali schůzku mimo tyto hodiny.
Udělené pochvaly:
Součást Ekonomika
Třída
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
Celkem

Pochvala TU
10/16 = 26
7/13 = 20
10/15 = 25
0/5 = 5
15/6 = 21
0/5 = 5
3/5 = 8
2/0 = 2
112

Pochvala ŘŠ
0
0/6 = 6
0/1 = 1
0/1 = 1
0/5 = 5
0
0/2 = 2
¾=7
19

Součást IT a VS (bez večerního studia)
Třída
IT 1
IT 2
IT 3
IT 4
VS 1
VS 2
VS 3
VS 4
Celkem

Pochvala TU
3
5
6
0
2
10
7
3
36

Pochvala ŘŠ
0
0
2
0
0
0
0
0
2
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Součást Zdravotnictví (bez večerního studia)
Třída
ZA 1
ZA 2
ZA 3
ZA 4.A
ZA 4.B
ZL 1
ZL 2
ZL 3
ZL 4
Celkem

Pochvala TU
13
13
24
11
0
12
5
37
0
115

Pochvala ŘŠ
0
2
0
7
10
1
0
0
12
32

Celkem za všechny součásti: 263 pochval třídního učitele, 53 pochval ředitelky školy.
Úspěšné byly v letošním roce tyto aktivity:
 hodiny výchovného poradce zařazené v rámci výuky pro 1. a 4. ročníky
 schůzky se školním metodikem prevence – společné plánování akcí a řešení problémů,
výměna zkušeností
 přednáška v kině Květen „Rady začínajícím milencům“ pro 1. ročník 1. 12. 2014 (OA)
 Gemma – 22. 10. – 23. 10. 2014
 Gaudeamus – Brno, listopad 2014
 Den otevřených dveří na všech součástech – opět jsme zapojili všechny studenty a aktivní
účast návštěvníků se setkala s hezkou odezvou, nově jsme zřídili místnost s pohoštěním pro
rodiče žáků, kteří DOD navštívili (OA)
 informace VP rodičům budoucích 1. ročníků – 15. 6. (IT, VS) 16. 6. (zdravotnictví) a 17. 6.
2015 (OA)
 Svět práce OA – projekt pro třetí ročníky (prosinec 2014 – březen 2015), finálové fiktivní
přijímací pohovory se uskutečnily na MěÚ v Novém Jičíně (pozice asistentky starosty) a
v Modré pyramidě v Novém Jičíně (pozice bankovního poradce)
 besedy na ÚP v Novém Jičíně pro studenty 4. ročníků součásti zdravotnictví a IT a VS
 návštěvy vyučujících a VP na třídních schůzkách 9. tříd ZŠ v okrese + okres Valašské
Meziříčí
 dotazníkové šetření – spokojenost žáků všech ročníků s výukou jednotlivých předmětů
 pravidelná spolupráce VP a KP, konzultace problémů
 pravidelné metodické schůzky s třídními učiteli
Ve školním roce 2015-2016 bude novou výchovnou poradkyní na součásti Zdravotnictví Mgr. et
Mgr. Miroslava Hermanová.
Na součásti Ekonomika bude výchovnou poradkyní Mgr. Andrea Rušarová.
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7.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání pedagogických pracovníků vychází ze směrnice ředitelky školy k dalšímu vzdělávání
pedagogických pracovníků a z plánu DVPP. Je prioritou školy, slouží k naplňování vize školy jako
učící se organizace a učitelé školy si na začátku školního roku stanovují „Plán osobního rozvoje“.
Na konci roku je zhodnoceno, do jaké míry byly plány naplněny. Učitelé využívají veškeré možné
formy vzdělávání – samostudium, semináře a kursy nabídky vzdělávacích institucí
a pedagogických center. v letošním roce jsme rovněž využili projektu Erasmus+ pro rozvoj
jazykového vzdělávání a job shadowing v zahraničí.
Celkem v tomto školním roce bylo vyčerpáno na vzdělávání 173 000,- Kč, z toho vzdělávání
v akreditovaných kurzech činilo 158 000,- Kč a ostatní vzdělávání 15 000,- Kč.
Na škole je dlouhodobě podporována oblast ICT a rovněž prohlubování vzdělávání učitelů v této
oblasti. Škola vstoupila do projektu organizovaném KVIC Nový Jičín „RESTART“. Vše je
podrobně rozpracováno ve zprávě koordinátora ICT. (viz příloha č. 3).
Učitelé školy se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí
Pracoviště Zdravotnictví
Vzdělávání šk. rok 2014/15
PhDr. Renata Važanská

Mgr. Hana Bártková

Mgr. Hana Blahetová

Mgr. Karla Csengeová

Datum akce:
Datum akce
2.–5.11.2014
11.11.2011
28.11.2014
12.1.2015
28.1.2015
29.1.2015
30.1.2015
30.3.2015
březen 2015

Název vzdělávání:
Název vzdělávání
Konference ředitelů zdravotnických škol
Školení ved.zam. o BOZP a PO
Specifika a úskalí veřejných zakázek ve škole
Tuzemské stáže ve škole
Ředitelská dílna 26. - 28. 1. 2015
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví
Aplikace Autorského zákona ve škole
Aktuální stav školské legislativy
Stáž v Berlíně v rámci programu Erasmus+

Osv.

listopad 2014březen 2015
4.2.2015
březen 2015
duben 2015

Centrální hodnotitel písemné práce z AJ pro MZ
Šikana
Hodnotitel ústní MZ pro žáky s PUP (rozšíření)
Centrální hodnotitel písemné MZ pro žáky s PUP

ne
ne
ano
ne

listopad 2015
4.2.2015
březen 2015
březen 2015

Aktualizační odb. příprava hodnotitelů ústní MZ z CJL
Šikana
Hodnotitel ústní MZ z CJL pro žáky s PUP
Hodnotitel písemně práce MZ z CJL pro žáky s PUP

ne
ano
ano

11.11.2014
4.2.2015
28.2.-1.3.2015
30.3.2015
8.4.2015
20.5.2015
29.5.2015
10.6.2015
červen 2015

Doteky léčivého divadla
Šikana
Festival zdraví a pohody, Nový Jičín
Prohlubující přednášky Bruna Groninga
Kurz Bruna Groninga 1
Kurz Bruna Groninga 2
Kurz Bruna Groninga 3
Kurz Bruna Groninga 3
Kurz sebeobrany pro zdravotníky
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ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Mgr. Jaromír Dobiáš

4.2.2015
1.3.-30.5.2015

Šikana
Zdravotník zotavovacích akcí

ne
ano

Mgr. Renáta Glogovská

4.2.2015

Šikana

ne

Ing. Václav Herman

1.12.2014
1.12.2014
1.12.2014
4.2.2015

Školení ŠMAK
Školení Zadavatel
Školení Zadavatel PUP
Šikana

ano
ano
ano
ne

Mgr. et Mgr. Miroslava
Hermanová

listopad 2041leden 2015

ano

21.11.2014
4.2.2015
červen 2015
24.6.2015
25.6.2015

Kurz psychohry
Aplikační workshop zaměstnávání osob zrakově
postižených
Šikana
Kurz sebeobrany pro zdravotníky
Den s profesionály
Dramatoterapie

Mgr. Petra Janíčková

15.-16.10.2014
4.2.2015
červen 2015
24.6.2015

XIII. Gerontologické dny Ostrava
Šikana
Kurz sebeobrany pro zdravotníky
Den s profesionály

ano
ne
ne
ne

Mgr. Renáta Klementová

7.10.2014
6.11.2014
podzim 2014-jaro
2015
prosinec 2014leden 2015
4.2.2015
1.3.2015

Teaching english-Secondary Schools
Výukové objekty na internetu

ano
ano

Restart

ne

Efektivní využití ICT ve výuce AJ
Šikana
Hodnotitel ÚZ pro žáky s PUP MZ

ano
ne
ano

Mgr. Kateřina Klevarová

6.-13.11.2014
4.2.2015
březen 2015
30.3.-28.4.2015
30.3.-25.5.2015

Výukové objekty na Internetu
Šikana
Hodnotitel ÚZ pro žáky s PUP MZ
Efektivní využití ICT ve výuce NJ
Notebook s Windows 8

ano
ne
ano
ano
ano

Mgr. Jindřiška Kotulková

4.2.2015
24.6.2015
červen 2015

Šikana
Den s profesionály
Kurz sebeobrany pro zdravotníky

ne
ne
ne

Mgr. Gabriela Kraciková

13.11.2014
16.12.2014
7.1.2015
4.2.2015
březen-květen2015
7.1.2015
4.2.2015

Výukové objekty na internetu
Vernier
Používání nové lab. techniky v lab. Bi
Šikana
Notebook s Windows 8
Používání nové lab. techniky v lab. Bi
Šikana

ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne

13.11.2014
listopad 2014

Výukové objekty na Internetu
ano
Aktualizační odborná příprava hodnotitelů ústní zk. z CJL ano

MUDr. Kateřina Kubínová

Mgr. Zdeněk Lédr
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ano
ne
ne
ne
ne

4.2.2015
květen,červen2015
podzim-jaro
březen 2015
březen 2015
březen-květen2015

Šikana
Výuka CJL s podporou ICT
Restart
Hodnotitel písemné zkoušky z CJL pro žáky s PUP MZ
Hodnotitel ústní zkoušky z CJL pro žák s PUP MZ
Notebook s Windows 8

ne
ano
ne
ano
ano
ano

Mgr. Ivana Marková

28.-29.8.2014
27.11.2014
4.2.2015
září 14-červen 15

Těloolomouc
Příběhy bezpráví
Šikana
Ekonomika a management-1.roč. navazující kombi. Stud.

ano
ano
ne
ano

Ing. Lenka Michalová

13.11.2014
16.12.2014
4.2.2015
17.2.2015
9.3.2015

Výukové objekty na internetu
Vernier
Šikana
Pokus o pozorování ve výuce
Výuka chemie s podporou ICT

ano
ano
ne
ano
ano

Bc. Pavla Mílková

4.2.2015
únor 2015
červen 2015
květen 2015
24.6.2015
25.6.2015

Šikana
Kurz DAFLEX – zdravotní cvičení
Kurz sebeobrany pro zdravotníky
Přednáška o Tibetu
Den s profesionály
Herní terapie

ne
ne
ne
ne
ne
ne

Ing. Jana Pagáčová

4.2.2015
duben 2015
duben 2015
květen 2015
průběžně

Šikana
Myšlenkové mapy-webinář
Prezentace jinak-webinář
Slovní mraky – webinář
Zákoník práce, mzdy

ne
ne
ne
ne
ne

Mgr. Milada Pěchová

21.10.2014
4.2.2015
9.3. – 14.3.2014
24.6.2015

Alternativní výživové styly
Šikana
Jobshadowing Německo
Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP

ano
ne
ano
ne

Mgr. Lubomír Purmenský

11.11.2014
13.11.2014
7.1.2015
4.2.2015
20.2.2015
20.4.2015
30.3.-25.5.2015

Školení vedoucích zam. v BOZP a PO
Výukové objekty na internetu
Mentoring-podpora práce učitele
Šikana
Výuka matematiky s podporou ICT
Google Classroom a využití Wi-Fi ve škole
Notebook s Windows 8

ano
ano
ano
ne
ano
ne
ano

Mgr. Milan Rapčan

4.2.2015
17.5.2015

Šikana
Seminář pro spolupracující subjekty OSPOD

ne

Mgr. Lenka Solanská

8.-9.10.2014
4.2.2015
10.-11.4.2015
červen 2015

Dostálovy dny urgentní medicíny Ostrava
Šikana
Pneumoonkologické dny Karolínka
Kurz sebeobrany pro zdravotníky

ano
ne
ano
ne
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Mgr. Alžběta Šuláková

Mgr. Simona Tylová

Mgr. Iva Vránová

7.10.2014
6.11.2014
podzim-jaro
prosinec-leden
2015
4.2.2015
9.3. – 14.3.2014
5.3.2015

Teaching English-Secondary Schools
Výukové objekty na internetu
Restart

ano
ano
ne

Efektivní využití ICT ve výuce AJ
Šikana
Jobshadowing Rotterdam
Hodnotitel ÚZ pro žáky s PUP MZ

ano
ne
ano
ano

4.12.2014
leden 2015
4.2.2015
27.3.2015
červen 2015
červen 2015

Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka
Trenér paměti I. stupně
Šikana
Naučte se učit
Kurz sebeobrany pro zdravotníky
Jazykový kurz

ne
ano
ne
ano

15.,16.10.2014
12.12.2014
9.1.2015
29.1.2015
4.2.2015
23.2.2015
24.2.2015
27.2.2015
20.-23.3.2015
13.4.2015
24.6.2015
25.6.2015
červen 2015
šk.r.2014/15

Gerontologické dny Ostrava
Novojičínský den dětských sester
Výtvarný seminář Tiffany
Pozitivní a negativní myšlení
Šikana
Seminář pro předsedy mat. komisí Ciskom
Výtvarný seminář
Výtvarný seminář-Tiffany
Soustředění Arte
Cvičení Daflex
Den s profesionály
Herní terapie
Kurz sebeobrany pro zdravotníky
Kurz Arteterapie

ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ne
ne
ne
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Datum akce:
Datum akce
17.9.2014
26.11.2014
listopad-prosinec
2014
leden-únor 2015
21.5.2015

Název vzdělávání:

Osv.

Google Classroom a využití Wi-Fi ve škole
3D tisk

ne
ne

Software Development Fundamentals
C Fundametals for Absolute Beginners
Nové ECDL jeho možnosti a využití

ano
ano
ne

Mgr. Jana Baďurová

12.9.2014
22.-23.9.2014
5.2.2015

Kritické myšlení pedagoga
Kritické myšlení pedagoga
Psychologické školení – šikana

ano
ano
ne

Mgr. Jan Bobek

17.9.2014
10.11.2014
7.1.2015
27.1. a 4.2.2015
duben-květen
16.3.2015
červen-červenec
2015

Google Classroom a využití Wi-Fi ve škole
Výukové objekty na internetu
Školení Mentoring
Autoevaluace práce učitele pomoci ICT
Počítačová grafika pro pokročilé
Legislativa spojená s provozem ICT ve škole

ne
ano
ano
ano
ano
ano

Kurz angličtiny

ano

26.8.2014
16.10.2014
3.-10.11.2014
prosinec 2014leden 2015
březen 2015
duben, květen
2015

Konference OUP – Teching Engilsh-Secondary schools I
Google Disc, Google Classroom, SAS
Výukové objekty na internetu
Školení Restart-Efektivní využití ICT ve výuce
anglického jazyka
Hodnotitel ÚZ pro žáky s PUP

ano
ne
Ano

Školení Restart mentoring

ne

Ing. Olga Galiová

15.10.2014
březen 2015
5.2.2015

Google Disc, Google Classroom, SAS
Hodnotitel ÚZ pro žáky s PUP
Psychologické školení – šikana

ne
ano
ne

PhDr. Josef Hrachový

5.2.2015

Psychologické školení – šikana

ne

Mgr. Martin Jermář

21.10.2014
19.11.2014
12.2.-26.3.2015

Správní řízení na úseku ev. obyvatel s ohl. na nový OZ
Projekt pospolu-veřejnosprávní činnost
Notebook s Windows 8

ano
ne
ano

Mgr. Petr Kupčák

3.11.-10.11.2014
12.1.-20.2.2015
30.1.2015
5.2.2015
12.2.-26.3.2015

Výukové objekty na internetu
Výuka matematiky s podporou ICT
Seminář pro učitele matematiky
Psychologické školení – šikana
Notebook s Windows 8

ano
ano
ano
ne
ano

Věniamin Lebeděv

5.2.2015

Psychologické školení – šikana

ne

Mgr. Břetislav Macek

24.11.-15.1.2015

Školní maturitní komisař

ano

Pracoviště IT a VS
Vzdělávání šk. rok 2014/15
Ing. Jiří Arnošt

Ing. Petr Brandejs
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ano
ano

30.1.2015
5.2.2015

Seminář pro učitele matematiky
Psychologické školení – šikana

ano
ne

Mgr. Lucie Moravcová

16.10.2014
3.11.-13.11.2014
5.2.2015
7.3.2015

Google Disc, Google Classroom, SAS
Školení Restart, mentroing
Psychologické školení – šikana
Hodnotitel ÚZ pro žáky s PUP

ne
ne
ne
ano

Mgr. Milan Nohel

17.9.2014
5.2.2015
12.2.-26.3.2015
březen,duben 2015

Google Classroom a využití Vi-Fi ve škole
Psychologické školení – šikana
Notebook s Windows 8
Školení Restart, mentoring

ne
ne
ano
ne

Mgr. Zdeňka Pavlíková

18.9.2014
5.2.2015

Prevence ve škole
Psychologické školení – šikana

ano
ne

Ing. Pavla Rosová

17.9.2014
5.2.2015
12.2.-26.3.2015
25.3.-13.5.2015

Google Classroom a využití Vi-Fi ve škole
Psychologické školení – šikana
Notebook s Windows 8
Počítačová grafika pro pokročilé

ne
ne
ano
ano

Ing. Marcela Spálová

14.10.2014
16.10.2014
5.2.2015

Aktualizace ČSN, novinky PEK
Google Disc, Google Classroom, SAS
Psychologické školení – šikana

ano
ne
ne

Mgr. Monika Stanková

říjen 2015
6.11.2014
5.2.2015
duben 2015
květen-červen
2015

Hodnotitel ÚZ k MZ CJL
Seminář k výuce práva
Psychologické školení – šikana
Projekt Erasmus+-Itálie, Florencie

ano
Ano
ne
Ano

Projekt Restart

ano

3.-10.112014
12.2.-26.3.2015
17.2.-8.4.2015
5.2.2015
11.6.2015

Výukové objekty na internetu
Notebook s Windows 8
Oborová didaktika GEO
Psychologické školení – šikana
Seminář ŠMP

ano
ano

22.-23.9.2014
3.-5.10.2014
16.10.2014
10.-12.10.2014
17.10.2014
6.11.2014
21.-23-11.2014
16.12.2014
30.1.2015
5.2.2015
10.3.2015
27.-29.3.2015
březen,duben 2015
10.4.2015
13.5.2015

Kritické myšlení pedagoga
Dílny Heuréky-12 mezinárodní konference učitelů fyziky
Google Disc, Google Classroom, SAS
3. metodické víkendové setkání NatTech
Svět energie
Výukové objekty na internetu
Dílny Heuréky-regionální seminář
Školení-práce s pomůckami Vernier
Seminář pro učitele matematiky
Psychologické školení – šikana
Repetitorium s Akademií věd
Heuristickéá fyzika-seminář
Restart-fyzika
Seminář pro učitele fyziky
Repetitorium s Akademií věd

ano
ne
ne
ano
ano

Mgr. Irena Šádková

Mgr. Marie Vraná

Mgr. Marie Vraná
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ne
ne

ano
ne
ne
ne
ano
ne

Mgr. Petr Zapletal

Pracoviště Ekonomika
Vzdělávání šk. rok
2014/15
Ing . Monika Kubiszová

Ing. Ladislav Abrahám

30.9.2014
16.10.2014
27.10.2014
6.11.2014
22.1.2015
19.5.-11.6.2015

Školení pro úspěšné žadatele Erasmus+ KA2
Google Disc, Google Classroom, SAS
Aktualizační odborná příprava hodnotitele
Výukové objekty na internetu
Seminář k předkládání žádosti Erasmus+ KA1
Výuka českého jazyka a literatury

ne
ne
ano
ne
ano

Datum akce

Název vzdělávání

Osv.

Datum akce
30.10.2014
11.11.2014
6.1.2015
21.1.2015
5.2.2015
20.2.2015

Výukové objekty na internetu
Školení k PO a BOZP
Zadavatel MZ
Efektivní využití ICT ve výuce anglického jazyka
Školení k šikaně
Zadavatel pro žáky s PUP MZ

ano
ano
ano
ano
ano
ne

Monitorovací setkání – Partnerství Leonardo da Vinci
Školení pro úspěšné žadatele KA1 – Mobilita prac.ve
šk. vzdělání

ne

22.4.2015
2.6.2015

ne

Mgr. Ivana Bajtková

5.2.2015

Školení k šikaně
Zadavatel MZ
Zadavatel MZ pro žáky s PUP
Hodnotitel UZ
Hodnotitel UZ pro žáky s PUP
Školení k PO a BOZP

ne
ano
ano
ano
ano
ne

Ing. Lenka Budinská

30.10.2014
4.-5.12.2014
18.12.2014
28.1.2015
5.2.2015

Restart-výukové objekty na internetu
Účetní a daňový seminář
Školení k PO a BOZP
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
Školení k šikaně

ano
ne
ne
ano
ne

Mgr. Čestmír Glogar

30.10.2014
18.12.2014
18.12.2014
5.2.2015
4.3.2015
5.3.2015
30.4.2015

Výukové objekty na internetu
Školení PO a BOZP
Školení požárních hlídek
Školení k šikaně
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
Výuka biologie a přírodopisu s podporou ICT
Notebook s Windows 6-účinná pomůcka ve výuce

ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano

Mgr. Roman Jandl

30.10.2014
18.12.2014
18.12.2014
prosinec, leden
5.2.2015

Výukové objekty na internetu
Školení PO a BOZP
Školení požárních hlídek
Restart-ICT ve výuce matematiky
Školení k šikaně

ano
ne

5.2.2015

Zadavatel MZ
Zadavatel MZ pro žáky s PUP
Hodnotitel UZ
Hodnotitel UZ pro žáky s PUP
Školení PO a BOZP
Školení k šikaně

ano
ano
ano
ano
ne
ne

Mgr. Lenka Jírová
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ne
ne

Mgr. Alena Kocůrková

30.10.2015
18.12.2014
21.1.2015
5.2.2015
26.3.2015
27.3.2015
30.4.2015
29.9.-3.10.2014
14.-18.3.2015
25.4.-2.5.2015
24.-28.11.2014
18.11.2014

Výukové objekty na internetu
Školení PO a BOZP
Efektivní využití ICT ve výuce anglického jazyka
Školení k šikaně
Zadavatel
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ
Notebook a windows 8 – účinná pomůcka ve výuce
Let´s Fight Obesity…Greece-Melii
Let´s Fight Obesity…Italy-Nereto
Let´s Fight Obesity…Turkey-Istanbul
Jobshadowing Turkey-Istanbul
Konference Active Citizens –Praha

ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne

PhDr. Jarmila Kudělková

18.12.2014
pros.2014,16.2.2015
5.2.2015

Školení PO a BOZP
Jazyková laboratoř LIVE
Školení k šikaně

ne
ne
ne

Ing. Luboš Mašek

18.12.2014
5.2.2015
18.2.2015

Školení PO a BOZP
Školení k šikaně
Zadavatel pro žáky s PuP MZ

ne
ne
ano

Ing. Zdeněk Matúš

září 2014
15.9.2014
říjen 2014
29.9.-3.10. 2014

5.112014
5.2.2015
9.6.2015

Proškolení v oblasti zadávání veřejných zakázek
Semináře České školní inspekce
Restart – školení mentor
Let´s Fight Obesity…Greece-Melii
Let´s Fight Obesity…Italy-Nereto
Let´s Fight Obesity…Turkey-Istanbul
Konference Technologie zítřka v dnešní škole
Školení k šikaně
Konference o digitálních technologiích v dnešní škole

ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano

Ing. Jiřina Nováčková

18.12.2014
prosinec 2014
5.2.2015

Školení PO a BOZP
Novinky v účetnictví a v daňové evidenci
Školení k šikaně

ne
ne
ne

Mgr. Andrea Rušarová

30.10.2015
18.12.2014
6.1.2015
5.2.2015
20.2.2015
30.4.2015
30.4.2015
březen 2015
26. – 29.4.2015

Výukové objekty na internetu
Školení PO a BOZP
Zadavatel MZ
Školení k šikaně
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
Efektivní využití ICT ve výuce německého jazyka
Notebook s Windows 8-účinná pomůcka ve výuce
Job-shadowing – Německo
Konference na téma diskriminace – Berlín

ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano

PhDr. Radan Skřivánek

11.11.2014
pros.2014,16.2.2015
5.2.2015
20.2.2015
29.6.-10.7.2015
18.12.2014
5.2.2015

Školení k PO a BOZP
Jazyková laboratoř LIVE
Školení k šikaně
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
Jazykový kurz-Francie
Školení PO a BOZP
Školení k šikaně

ne

Mgr. Hana Škyvarová
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ne
ano
ne
ne

Zadavatel MZ pro žáky s PUP
Projekt Restart

ano

Mgr. Dalibor Tomek

30.10.2015
pros.2014,16.2.2015
12.1.2015
5.2.2015
9.2.2015
26.3.2015
17.2.-4.5.2015

Výukové objekty na internetu
Jazyková laboratoř LIVE
Zadavatel MZ
Školení k šikaně
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
Hodnotitel ÚZ pro žáky s PUP MZ
Restart-Výuka zeměpisu s podporou ICT

ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano

Mgr. Jitka Týlová

30.10.2014
10.12.2014
18.12.2014
26.1.2015
5.2.2015
6.3.2015
30.4.2015
4.5.2015
26.4.-2.5.2015
18.11.2014

Výukové objekty na internetu
Seminář výuky práva na SŠ
Školení PO a BOZP
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
Školení k šikaně
Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ
Notebook s Windows 8-účinná pomůcka ve výuce
Člověk a společnost s podporou ICT
Let´s Fight Obesity
Konference Active Citizens – Praha

ano
ano
ne

30.10.2014
18.12.2014
3.2.2015
5.2.2015
2.4.2015
17.2. – 15.4.2015
25.4. – 2.5.2015

Výukové objekty na internetu
Školení PO a BOZP
Zeměpis v nové perspektivě
Školení k šikaně
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
Restart –ICT ve výuce geografie
Letˇs Fight Obesity

ano
ne
ano

Mgr. David Žlebek
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ne
ano
ano
ano
ne

ne
ano
ano

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

8.

8.1. Výsledky soutěží, olympiád a dalších aktivit žáků
Žáci školy jsou podporováni v rozvoji nadání a talentů zapojením do soutěží školních,
regionálních, krajských i státních kol.
Učitelé školy v rámci jednotlivých předmětových komisí připravují školní, regionální i krajská
kola soutěží. o umístění žáků školy v jednotlivých soutěžích vypovídá tabulkový přehled
(viz příloha č. 4).

8.1.1. Exkurze, kulturní akce a zahraniční zájezdy
V rámci předmětových komisí byla naplánována celá řada exkurzí a ostatních akcí v souladu s ŠVP
jednotlivých oborů, které byly v průběhu šk. roku splněny.
Předmětová komise českého jazyka a literatury zařadila tyto akce v souladu s ŠVP:
 Organizace kulturně vzdělávacího výletu do Prahy pro žáky 4. ročníků (září 2014).
Návštěva divadelních představení: Tartuffe (Stavovské divadlo) – součást IT a Veřejná
správa.
 Exkurze 1. ročníků do Městské knihovny v Novém Jičíně.
 Zapojení do projektu Studenti čtou a píší noviny (součást Ekonomika).
 Další aktivity: příprava kulturního programu na slavnostním předání maturitního
vysvědčení, prohlídka Nového Jičína s výkladem o zajímavostech města.





Návštěva divadelních představení:
Lucerna – 2. roč. IT a Veřejná správa – 31. 10. 2014
Hanzelka + Zikmund – 1. roč. IT a Veřejná správa – 17. 12. 2014
Divadélko pro školy – pásmo Shakespeare – 4. roč. IT a Veřejná správa, 2. a 3. roč.
Zdravotnictví – 17. 12. 2014
Movie Night – 2. roč. IT a Veřejná správa, Zdravotnictví – 5. 6. 2014

Návštěva filmových představení:
 Zlodějka knih – IT a Veřejná správa – 8. 4. 2015
 Teorie všeho – Ekonomika, Zdravotnictví – 15. 4. 2015
 Arnošt Lustig – Devět životů – Zdravotnictví – 20. 5. 2014
Předmětová komise CIJ připravila výjezdy žáků i učitelů do zahraničí. Členové komise se
podíleli na mezinárodních projektech, organizovali zájezdy a účastnili se jazykových a jiných
pobytů v zahraničí.
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Práce na mezinárodních projektech
Součást Ekonomika
Projekt Comenius Letś Fight Obesity – Mgr. a Kocůrková
Zájezd Španělsko – Ing. M. Kubiszová
Konference Diskriminace v současném světě, Berlín – Mgr. A. Rušarová
Job shadowing, Turecko – Mgr. Alena Kocůrková
Job shadowing, Německo – Mgr. A. Rušarová
Jazykový kurz Litva – Mgr. R. Glogovská
Jazykový kurz, Francie – Mgr. Radan Skřivánek
Jazykový kurz, Německo – Mgr. Jitka Týlová
Součást IT a veřejná správa
Job shadowing, Finsko – Ing. P. Brandejs
Jazykový kurz ve Florencii – Mgr. M. Stanková
Jazykový kurz na Maltě – Mgr. J. Bobek, Mgr. P. Kupčák
Součást Zdravotnictví
Job shadowing, Holandsko – Mgr. A. Šuláková
Job shadowing, Německo – Mgr. Milada Pěchová
Jazykový kurz Německo – PhDr. Renata Važanská
Jazykový kurz na Maltě – Mgr. S. Tylová
Zájezdy, kulturní akce
Září 2014 – zájezd Španělsko – součást Ekonomika, zúčastnilo se 37 žáků. Zájezd zorganizovala
Ing. Kubiszová.
10. 10. 2014 – zájezd Vídeň – součást Zdravotnictví + IT a VS, zúčastnilo se 45 žáků. Akci
organizovaly Mgr. Baďurová a Mgr. Klevarová.
Předmětová komise společenských věd uskutečnila tyto akce:
Exkurze, přednášky a besedy
Vlastivědné exkurze do zámků v Novém Jičíně a Kuníně, do Památníků F. Palackého
v Hodslavicích a S. Freuda v Příboru a do Brna
Září 2014 – vlastivědná exkurze pro 4. ročníky všech oborů do Prahy
10. 10. 2014 poznávací zájezd do Vídně
Komentovaná prohlídka města Nového Jičína
9. 6. 2014 exkurze do Okresního archívu v Novém Jičíně v rámci MDA (1. ročník oboru VS)
23. 4. 2014 účast na jednání Okresního soudu v Novém Jičíně (3. ročník oboru VS)
květen 2015 – beseda o životě a kultuře Tibetu s p. J. Krajčířovou z organizace M.O.S.T
10. 6. 2015 – beseda o holocaustu s p. L. Eliášem
23. 4. 2015 – beseda s p. Susíkovou z MěÚ v Novém Jičíně o sociálních službách ve městě
Předmětová komise ekonomických předmětů připravila pro 3. a 4. ročníky v předmětu
Ekonomie tyto exkurze:
Pro 4. ročníky exkurzi na Úřad práce v Novém Jičíně
Pro 2. ročníky exkurze na Finanční úřad Nový Jičín
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Předmětová komise odborných předmětů součásti Zdravotnictví připravila exkurze a stáže do
těchto zařízení:
Třída ZA 1
květen 2015 – Záchranná služba Nový Jičín
červen 2015 – Heliport, Letecká záchranná služba Olomouc
Ošetřovací jednotka – nemocnice Nový Jičín
Centrální sterilizace – nemocnice Nový Jičín
Centrální kuchyně – nemocnice Nový Jičín
Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín
Úřad práce Nový Jičín
Třída ZL 1
červen 2015 – Anatomické muzeum Brno
červen 2015 – Záchranná služba Nový Jičín
Třída ZA 2
březen 2015 – lékárna
květen 2015 – biochemická a hematologická laboratoř
květen 2015 – rehabilitace nemocnice Nový Jičín
TSF stanice Nový Jičín
Třída ZL 2
květen 2015 – Anatomické muzeum Brno
Třída ZA 3
Ústav sociální péče Nová Horka
Škola pro děti s kombinovanými vadami – Dětské centrum Nový Jičín
Domov pro seniory – Nový Jičín, Hřbitovní ulice
Příbor, rodiště S. Freuda
Třída ZL 3
Ošetřovací jednotka – nemocnice Nový Jičín
Centrální sterilizace - nemocnice Nový Jičín
Biochemická laboratoř – nemocnice Nový Jičín
Domov pro seniory – Nový Jičín, Hřbitovní ulice
Nemocnice Nový Jičín
Diakonie Valašské Meziříčí
Mateřská škola Beruška, Nový Jičín
Třída ZA 4.A
září 2014 – Ústav sociální péče Nová Horka
prosinec 2014 – Hemodialýza nemocnice Nový Jičín
prosinec 2014 – Oddělení onkologie nemocnice Nový Jičín
prosinec 2014 – oddělení lůžkové ARO nemocnice Nový Jičín
březen 2014 – Příbor, rodiště S. Freuda
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Třída ZA 4.B
září 2014 – Ústav sociální péče Nová Horka
prosinec 2014 – Hemodialýza nemocnice Nový Jičín
prosinec 2014 – Oddělení onkologie nemocnice Nový Jičín
Třída V3
Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta - pitva

8.1.2. Další aktivity – projektové dny, projekty a práce s talentovanými žáky
Na součásti Ekonomika proběhla tradiční akce Svět práce.
Projekt Svět práce je na základě ŠVP zařazen povinně do výuky. Bohatě využívá mezipředmětové
vztahy, studenti dostávají základní kompetence nezbytné pro zvládnutí požadavků v projektu
v předmětech SPK a ITE v 1. ročníku (Power Point – prezentace), ZSV, cizí jazyky, EKO ve 2. a 3.
ročníku (přijímací pohovor, další prezentace), PEK ve 2. roč. EL, na začátku 3. roč. OA, cizí
jazyky ve 3. ročníku (životopis, motivační dopis).
Projekt pro třetí ročníky EL a OA probíhal v letošním roce od prosince 2014 (seznámení
s projektem, vzorové prezentace loňských vítězů) do června 2015. Jako každoročně měl školní
a dvě finálová kola – pro třídu 3. a a 3. B.
Školního kola se zúčastnili všichni studenti 3. ročníků. Příprava studentů na školní kolo byla zcela
samostatná a většinou velmi zodpovědná, studenti měli motivaci získat pěknou známku a zúčastnit
se finálového kola své třídy. Předvedli vyučujícím i studentům 2. ročníků, že jsou schopni
prezentovat sebe i firmu na velmi dobré úrovni. Žáky 2. ročníku baví sledovat a hodnotit výkony
studentů z vyšších ročníků, učí se od nich. Studenty 3. r. přítomnost těch mladších motivuje
k lepšímu výkonům, přispívá k vzájemnému poznávání, posílení sounáležitosti a spolupráce.
První finálové kolo proběhlo dne 20. 2. 2014 v Modré pyramidě v Novém Jičíně a zúčastnilo se ho
12 žáků z 3. a (EL). Studenti se při fiktivním přijímacím řízení ucházeli o pozici bankovního
poradce. 1. kolo finále mělo nově formu essesment centra, ve 2. kole probíhaly osobní pohovory.
Studenti předvedli vynikající výkony, skvěle se prezentovali, prokázali schopnost týmové práce,
zvládli trému a prokázali na velmi dobré úrovni také to, že zvládli etiketu přijímacího řízení.
Odborná porota v čele s oblastním ředitelem Modré pyramidy panem Karlem Gilarem vyhlásila
dvě první místa (Jana Kelnarová a Elisabeth Tothová).
Všichni zúčastnění hodnotili velmi kladně také závěrečnou diskuzi s hodnocením výkonů
jednotlivých soutěžících.
Druhé finálové kolo se konalo na MěÚ v Novém Jičíně. Deset studentů třídy 3. B (OA) se utkalo
o pozici asistenta/ky starosty. Součástí pracovního pohovoru pod vedením Bc. Renaty Dvořákové
byla i praktická zkouška. Studenti byli dobře připraveni, řešili vzorové situace a prokázali
dovednosti i znalosti potřebné pro tuto pracovní pozici.
Projekt E3 2015 na Mendelově SŠ, součásti Ekonomika
Ve dnech 22.6. – 24.6. 2015 se na součásti Ekonomika konaly už tradičně Projektové dny E3, které
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byly tentokrát zaměřeny na finanční gramotnost. Zapojilo se do něj 22 žáků 1. až 3. ročníků oboru
OA. Vedle finanční gramotnosti se jednalo o témata:
Daruj krev, daruješ život; Comenius – Let´s fight obesity; Reportéři; Elektronická mapa nového
Jičína; Jaké bylo MS v hokeji; Pomoc psům Novojičínska. Letos byly projektové dny zpestřené
návštěvou žáků ze Slovenska, kteří v rámci projektu Comenius navštívili naši školu.
Během dvou dnů studenti získávali nové informace, které zpracovali pomocí nejmodernějších
informačních technologií . Poslední den 24.6.2015 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.
Na součásti IT a VS byl zahájen 3 letý mezinárodní projekt IT – Solution in Production and
Business – Partnership for stronger Europe s partnery ze škol z Lipska, norského Askinu,a
rakouského Rohrbach. Žáci a učitelé ze všech zapojených škol vytváří pod supervizí IT specialistů
z praxe:programy pro pohyb, zvukové a grafické výstupy výukových robotů, modelové programy
pro výrobní a průmyslové robotywebové stránky pro mezinárodní studentské firmy
s integrovanými funkčními e-shopy.Naši žáci tak budou mít možnost během 3 let vyzkoušet si
spolupráci se svými kolegy.s partnerských škol z Norska, Německa a Rakouska.Velkou výhodou
je, že vše bude probíhat pod dohledem odborníků z praxe, konkrétně specialistů z firmy ATS
Global. Každý partner přitom předává své silné stránky tomu dalšímu, to je základní princip
našeho projektu. Tento projekt také zpracovala Ostravská televize Polar pro krajský projekt
„Studuj u nás“.Žáci 2. – 3. ročníku oboru Veřejnosprávní činnost v průběhu prvního pololetí
vyvinuli Občasník oboru, pod vedením Mgr. Moniky Stankové a Mgr. Martina Jermáře. Občasník
se povedl a již se připravuje další číslo (viz příloha č. 5).
Projektové odpoledne ke 3D tisku
Ve středu 26. 11. 2014 se ve spolupráci s Google Educator Group Novojičínsko uskutečnil
workshop na téma 3D tisku. Účastníci se seznámili s možnostmi 3D tisku a s materiály určenými
pro 3D tisk. Dále si vyzkoušeli vytvoření jednoduchého 3D modelu pomocí programu Sketchup
a seznámili se s problémy, které se mohou při modelování vyskytnout. Workshop vedl Mgr. Petr
Kupčák, který na naší škole vyučuje 3D modelování. Projektové odpoledne bylo otevřeno i pro
zájemce z řad veřejnosti. Největší zájem projevili učitelé informačních a komunikační technologií
ze základních i středních škol z celého regionu. Workshop navštívili také žáci základních škol
a veřejnost. Součástí odpoledne byl i workshop skupiny Google Educator Group Novojičínsko,
která zájemcům představila novinky v cloudových aplikacích Google Apps. o akci projevila zájem
i regionální televize, která o jejím průběhu natočila reportáž, kterou najdete na Youtube součásti IT
a veřejnosprávní.
Další projekty oboru veřejná správa:
Od listopadu do prosince 2014 se uskutečnil projekt třídy VS3 „Sametová revoluce v Novém
Jičíně“:
I letos se Mendelova střední škola zapojila do vzdělávacího projektu společnosti Člověk v tísni
Příběhy bezpráví. Tato celorepubliková akce si každý rok během listopadu (při výročí sametové
revoluce) klade za cíl informovat žáky českých škol o komunistických zločinech a bezpráví, a to
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prostřednictvím audiovizuálních projekcí a besed s pamětníky. Letošním tématem se vzhledem
k významnému výročí sametové revoluce staly právě události 17. 11. a následných týdnů, kdy se
v Československu změnil celý společenský systém. Letošní ročník nadto umožnil zajímavou
alternativu k obvyklému průběhu celého projektu – zmapovat příběh revoluce v místě školy. Této
výzvy se chopili žáci VS3 v hodinách občanské nauky. Začalo tak tvůrčí kolečko návštěv v archivu
a knihovnách města, „výslechu“ hybatelů revolučních událostí v Novém Jičíně, procházení již
publikovaných textů, fotografií, videozáznamů… Docela dobrodružnou a ne zrovna jednoduchou
práci jsme završili příběhem pádu komunismu a nástupu demokracie v Novém Jičíně.
Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě
I v letošním školním roce pokračovala spolupráce MSŠ se SU v Opavě - 5. 12. 2014 navštívili
studenti třídy VS3 SU v Opavě.
Pro žáky součásti Zdravotnictví byly připraveny tradiční projekty – Den s profesionály a Den
s handicapem. Nově byl představen projekt se společností pro herní práci – Seznámení s prací
herních specialistů.
Dne 10. 12. 2014 v rámci Dne otevřených dveří proběhl 11. ročník akce Den s handicapem,
kterého se zúčastnilo celkem 15 studentů ze 4. ročníků oboru zdravotnický asistent. Opět se ze
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 organizovali odborní vyučující ošetřovatelství
a psychologie. Studentům byl nabídnut znakový jazyk, rehabilitační ošetřovatelství, canisterapie,
zásady komunikace a jednání se zrakově, mentálně a tělesně handicapovanými. Vyučující
ošetřovatelství a psychologie mimo jiné diskutovali se studenty o dopadech vážné nemoci na
psychiku nemocných klientů. Odborní vyučující se studenty v roli nemocných strávili noc ve škole.
Dne 24. 6. 2015 proběhl pro studenty 3. ročníků oboru zdravotnické lyceum a zdravotnický
asistent již 6. ročník akce s názvem Den s profesionály. Ve více než hodinových blocích přednášeli
studentům tito odborníci: Mgr. Ilona Majorošová a Pavel Němec – Městská policie Nový Jičín –
téma Týrání, zneužívání různých věkových skupin, Martin Knápek – Studium, praxe, stáže
záchranáře, práce zdravotníka na oddělení ARO.
25. června 2015 proběhlo pro vybrané žáky 3. ZL. 3. ZA a 1. ZL projektový den „Práce herních
specialistů v klinické praxi“.
Na pozvání Nadačního fondu klíček a Společnosti pro herní práci přijela z New Yorku paní
Deborah Vilas, specialistka v oboru sociální práce a certifikovaná herní specialistka, která naše
žáky seznámila s dvěma odbornými okruhy – techniky práce se zlostnými a uzavřenými dětmi –
kde žákům představila možnosti praktického využití tvořivých herních postupů v kontaktu
s náročnými dětskými pacienty.
Druhý okruh – Volné dílky – se věnoval důležitému tématu:
jak prostřednictvím příprav na zákroky pomoci tomu, aby zkušenost z nemocnice dětem dávala
smysl, aby zapadala do jejich životního příběhu.
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Žáci s odbornými vyučujícími pracovali dle pokynů paní Deborah ve skupinách a práci hodnotili
jako vysoce přínosnou a revoluční. Své zkušenosti z projektu předají svým spolužákům v hodinách
odborné výuky v příštím školním roce.
Škola také nabízí našim talentovaným žákům zájmové a sportovní aktivity:
Pro rozvoj pohybových dovedností:
Součást Zdravotnictví
 lezení na umělé lezecké stěně
 volejbal
součást Ekonomika
 sportovní hry
Na součásti zdravotnictví byly žákům nabídnuty tyto aktivity:
Dietologie
Dietologie se v tomto školním roce vyučovala v hodinové dotaci 1 hodina týdně. Jedná se
o nepovinný předmět, který je nabízen studentům napříč obory i ročníky, ve školním roce 2014/15
ji navštěvovali studenti prvního ročníku (5 studentek) a druhého ročníku (4 studentky ZL,
1 studentka ZA). Výuka probíhala ve školní kuchyňce, hodiny byly teoreticko-praktické a byly
zaměřené na zásady zdravé výživy.
Hlavní přínos tohoto předmětu vidím letos v tom, že studenti vyšších ročníků uplatňují získané
vědomosti v denním životě, přemýšlí o potravinách a na podkladě vědomostí udělali změny ve
svém jídelníčku. Jsou si vědomi výživových chyb v denním stravování. Další předností je zařazení
pohybových aktivit do běžného života. Na základě srovnávání potravin jsou schopni vybrat ty,
které jsou pro organismus biologicky hodnotnější.
Studenti prezentovali praktickými ochutnávkami různé výživové styly na Dni otevřených dveří pro
ostatní studenty školy i pro veřejnost. Vytvořili informační materiál o zdravé výživě, který je
dostupný na chodbě školy. Náklady na předmět za šk. rok činí 2 500,- Kč.
Arteterapie
Kroužek navštěvovaly studentky z 1. – 4. ročníku. Scházeli se 1x za 14 dní na 3 hodiny.Práce
probíhají v arteterapeutické dílně Mendelovy střední školy.Zabýváme se různými výtvarnými
technikami: decoupage, fusing, malba na hedvábí a látku, savování, keramika, pletení – papír
a pedig, výroba šperků, šití hraček a tašek, práce s papírem, výroba vánočních ozdob a další.
Pravidelně připravujeme prodejní vánoční výstavu v rámci Dne otevřených dveří (prosinec).
Studentky arteterapie se podílí na výzdobě školy a školní jídelny, zejména v období Vánoc
a Velikonoc. Vyrábíme vánoční přání, která jsou rozesílána partnerům, se kterými MSŠ
spolupracuje. Informace a fotografie o práce arte dílny pravidelně publikujeme na webových
stránkách školy.
Kroužek PP
Celoročně a pravidelně pracuje kroužek první pomoci, do kterého chodí 12 žáků, jsou to studenti
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oboru ZA i ZL. Vyvrcholením činnosti je účast na celostátních soutěžích s mezinárodní účastí PP
v Brně a Jihlavě a krajském kole PP ve Frýdku-Místku. Žáci kroužku také absolvovali víkendy
s PP, kde se záchranářem procvičovali poskytování PP v terénu.

8.2. Výchova ke zdraví a sportu
Na naší škole je této výchově tradičně věnována velká pozornost a kromě výuky tělesné výchovy,
zdravotní tělesné výchovy, sportovních soutěží nabízí žákům také sportovní a turistické kurzy.
Někteří žáci se však těchto kurzů z ekonomických důvodů nemohou účastnit.
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, ochranou obyvatel při mimořádných situacích a teorií cyklistiky.
Součást IT a veřejná zpráva: 14. – 18. 9. 2014 – Vítkov-Podhradí – 41 žáků – 3. ročníky –
Mgr. Petr Kupčák, Mgr. Břetislav Macek, Mgr. Petr Zapletal, vedoucí kurzu -+ zdravotník
Mgr. Irena Šádková
Zdravotnická součást: 22. – 26. 6. 2015 – Zálužné – Mokřinky – 47 žáků – 2. ročníky –
Mgr. Jaromír Dobiáš, Mgr. Renáta Klementová, vedoucí kurzu: Mgr. Zdeněk Lédr (příprava kurzu:
Mgr. Ivana Marková), zdravotník: Mgr. Milan Rapčan
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: 26. – 30. 2. 2015 – Horský hotel Radegast – 40 žáků – 1. ročníky –
Mgr. David Žlebek, Mgr. Alena Kocůrková, Mgr. Jitka Týlová, vedoucí kurzu: Mgr. Čestmír
Glogar, zdravotník: Mgr. Milada Pěchová,
Součást IT a veřejná zpráva: 2. – 6. 3. 2015 – lyžařské středisko Kasárna – Makov – 48 žáků –
1. ročníky – Mgr. Jan Bobek, Mgr. Petr Kupčák, Mgr. Petr Zapletal, Mgr. Lubomír Purmenský,
vedoucí kurzu: Mgr. Irena Šádková, zdravotník: Mgr. Simona Tylová
Součást Zdravotnictví: 16. – 20. 2. 2015 Velké Karlovice – Kyčerka – 37 žáků – 1. ročníky –
Mgr. Irena Šádková, Mgr. Zdeněk Lédr, Mgr. Ivana Marková, vedoucí kurzu Mgr. Jaromír Dobiáš,
zdravotník Milada Pěchová.
Organizace sportovních akcí pro veřejnost:
Nonstop 24 basketbal
 8.– 9. 5. 2015 – 15. ročník – tělocvična součásti Ekonomika
 organizátoři akce – Mgr. David Žlebek, Mgr. Čestmír Glogar
 pro žáky Mendelovy střední školy i širokou veřejnost
 účastníci rozděleni do dvou týmů proti sobě hráli celých 24 hodin

37

Propagace TV:
 informační nástěnky školy
 informace o sportovních akcích na webových stránkách školy, v místním a regionálním
tisku
 zpracování fotodokumentace ze sportovních akcí
 reportáže ze sportovních akcí v regionální televizi Polar Nový Jičín

8.3. Humanitární a charitativní akce
Nejsou nám lhostejné problémy druhých. Snažíme se pomáhat alespoň touto cestou.
Život dětem 2015 – srdíčkové dny
Srdíčkové dny se dostaly do povědomí široké veřejnosti a představují pro lidi dobročinnou akci,
která probíhá třikrát ročně – na jaře, na podzim a v zimě. Pokaždé v sobě skýtá překvapení pro lidi,
kteří jsou na ulicích oslovováni studenty středních škol. Ti jim nabízejí drobné předměty
s usměvavým sluníčkem.
Výtěžek sbírek se používá z převážné části na nákup zdravotních pomůcek, invalidních vozíčků,
zdravotních kočárků, úhradu ošetřovacího materiálu, ozdravných a rehabilitačních pobytů pro
vážně nemocné děti, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a současně na
nákup dalšího potřebného vybavení pro dětská oddělení nemocnic, stacionáře a další zařízení
pečující a nemocné a postižené děti. Výtěžek ze zimních sbírkových projektů každým rokem
putuje také na podporu vzdělání.
Sbírky patří k našim dlouholetým, tradičním a velmi oblíbeným projektům, kterým se věnujeme.
Studenti druhého ročníku vybrali během podzimního Srdíčkového dne 2014 částku 7 030,- Kč,
v zimě pak 4 506,- Kč za prodej předmětů s logem Život dětem. Částka bude použita na pomoc
dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to
konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického
materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.
Dále se v měsíci listopadu studenti 4. ročníku oboru zdravotnický asistent zapojili do sběru vršků
od PET lahví, jejichž finanční výtěžek byl určen pro tělesně a mentálně postiženou dívku se
svalovou hypotonií a dystrofií. Celou akci organizovali ve spolupráci s Městskou policií v Novém
Jičíně. v každém patře zdravotnické školy byly připraveny krabice, do kterých mohli studenti
vhazovat víčka od lahví. Za dva měsíce se podařilo shromáždit více než 5 kilogramů těchto víček.
Všechny víčka byly osobně předány Městské policii.
Český den proti rakovině 2015
Ve středu 13. května se naše škola – jako každý rok – zapojila do celonárodní veřejné sbírky
Český den proti rakovině.
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Letošní 19. ročník sbírky byl zaměřen na prevenci, léčbu a včasnou diagnostiku onkologického
onemocnění reprodukčních orgánů.
Studenti druhého ročníku zdravotnického lycea prodali všechny kytičky a na konto Ligy proti
rakovině byla zaslána částka 12 083,- Kč.
Dne 9. 10. 2014 se studenti 3. ročníku oboru Zdravotnické lyceum zúčastnili dobrovolné akce Bílá
pastelka, jejíž výsledek 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.
Adopce na dálku
Do projektu adopce na dálku jsme se aktivně zapojili na začátku prosince roku 2004, kdy jsme
adoptovali dívku z Ugandy jménem Teddy Namussi. Tento projekt trval 10 let, po dobu školní
docházky jmenované dívky, a byl završen v roce 2014 a ukončením školní docházky této dívky. Po
dobu trvání této charitativní činnosti bylo vybráno přes 70 000,- korun. Nyní adoptovaná dívka
pracuje na recepci hotelu. v současné době je tento projekt ve škole pozastaven a je řešen po
individuální linii každého vyučujícího.
Na součásti Ekonomika pokračuje adopce na dálku.
Pedagogický sbor společně se všemi studenty naší součásti každoročně přispívá na adopci na dálku
částkou Kč 4 900,- a ve spolupráci s ARCIDICÉZNÍ CHARITOU v Praze zlepšuje vzdělávání
indické dívky Meenakshi Shalivan, která vykazuje velmi pěkných výsledků ve škole a jejím
velkým přáním je stát se učitelkou a dál pomáhat dětem v oblasti, ve které nyní žije. Její rodina jí
ve vzdělání podporuje a velice dobře spolupracuje s tamní charitativní organizací. Studenti naší
školy přispívají nejen finančně, ale pod vedením svých učitelů píší dívce dopisy v angličtině. Letos
jsme již tradičně posílali dopisy v období Vánoc a v době velikonoční. Doufáme, že budeme
úspěšně pokračovat v adopci na dálku v příštím školním roce.
Součást IT a veřejná správa
Během druhého pololetí šk. roku 2014-15 se uskutečnila charitativní sbírka. Oproti předchozím
letům přišli studenti s několika vlastními nápady, kam peníze poslat, což považujeme za velký
úspěch (viz tabulka). Celkem se vybralo Kč 8 794,-. v příštím školním roce plánujeme pokračování
v tomto započatém díle.
Třída
IT1
IT2
IT3
IT4
VS1
VS2
VS3
VS4
Celkem

Charitativní organizace (účel)
Člověk v tísni – Skutečný dárek (koza, slepice, šk. pomůcky)
Člověk v tísni – Skutečný dárek (hvězdná učitelka, kanystry na vodu)
Člověk v tísni – Skutečný dárek (koza + 40 kuřat)
Pomoc spolužákovi v tísni (příspěvek na plánky)
Člověk v tísni – Skutečný dárek (sazenice, 40 kuřat)
Člověk v tísni – Skutečný dárek (kuřata, kanystry, péče o nemocné)
Pomoc psům Novojičínska + útulek pro psy v Kopřivnici
Veřejná sbírka pro zraněného novojičínského policistu
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Kč
600,1 174,1 400,500,800,1 000,2 500,820,8 794,-

8.4. Informace o činnosti školy pro veřejnost
Mendelova střední škola využívá širokou škálu možností k vlastní prezentaci a veřejnost
seznamuje nejen se svou činností, ale i kulturou školy během celého roku. Škola navíc poskytuje
řadu aktivit pro občany města a regionu. v letošním školním roce jsme veřejnost seznámili
s činností školy tímto způsobem:
Dny otevřených dveří v prosinci a únoru
Burzy škol
Webové stránky školy
Informační panel na ulici Lidická
Prezentace školy v regionálním tisku
Šoty v regionální televizi TV Polar
Propagační materiály o škole
Vydávání školních časopisů
Odborná publikační činnost vyučujících školy
Informační schůzky pro rodiče budoucích 1. ročníků
Slavnostní vyřazení absolventů v Beskydském divadle
Organizace sportovních akcí pro veřejnost
Provádíme také další akce pro naše město a region.
Zapojení žáků školy do onkologické prevence.
V měsíci říjnu proběhla celorepubliková preventivní akce s názvem „MOVEMBER“, která si
kladla za cíl navýšit povědomí o rakovině prostaty a varlat u mužů, dále o psychickém zdraví
mužské populace. Kampaň proběhla i v Novém Jičíně. Do akce se zapojila i studentka 1. ročníku
oboru Zdravotnické lyceum, která namalovala obrázek, který se přímo dotýkal tématiky. Obrázek
byl vydražen a získaná finanční částka byla poslána do preventivního boje se zákeřnou chorobou.
v předmětu výchova ke zdraví byli studenti v ročníku s preventivní akcí seznámeni. Studentka
a její spolužáci obdrželi trička, která jim celou akci připomínala.
V měsíci listopadu studentky 4. ročníku oboru zdravotnický asistent uskutečnily pro žákyně 9. tříd
základních škol Komenského 68 a 69 přednáškové akce na téma Prevence karcinomu prsu
i s praktickými ukázkami nácviku samovyšetření prsou. Studentky hovořily nejen o prevenci, ale
i o psychosociálních dopadech zhoubného onemocnění na psychiku nemocných žen.
Akce první pomoci
Získali jsme grand města Nového Jičína na výcvikový program první pomoci pro žáky základních
škol. Spolupracujeme také s městem Nový Jičín, pomáháme se zajišťováním zdravotnických hlídek
při akcích města, kde naši žáci školí veřejnost v poskytování první pomoci.
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Akce první pomoci zviditelňují naši školu a také ji velmi dobře reprezentují. v jednotlivých
měsících proběhlo:
září
říjen

zdravotnické hlídky na Dnech města Nový Jičín
ukázka PP ve školní družině ZŠ Komenského 66 a ZŠ Jubilejní v Novém Jičíně
maskování pro akci IZS „Střelec“
prosinec
ukázka PP na Dnech otevřených dveří školy
duben
víkend s PP v Rožnově p. Radhoštěm pro kroužek
školení PP pro žáky ZŠ Lešná
zdravotnická hlídka na místním kole dopravní zručnosti v Kopřivnici
květen
školení žáků v PP na ZŠ Komenského 66, Nový Jičín
školení žáků v PP na ZŠ E. Zátopka v Kopřivnici
květen – červen výcvikový program PP pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ v Novém Jičíně:
V rámci grantu města bylo proškoleno přibližně 120 žáků ze ZŠ Komenského 66 Nový Jičín a ZŠ
Tyršova Nový Jičín.
Spolupráce s mateřskými školami – Základy předlékařské první pomoci
Spolupráce probíhala v období od ledna do června roku 2015 a v této době navštívilo naši školu
přibližně 120 dětí ze čtyř mateřských škol z Nového Jičína a okolí.

leden
duben
červen

MŠ Karla Čapka, Nový Jičín
MŠ Mořkov
MŠ Vančurova Nový Jičín
MŠ Šenov u Nového Jičína

Děti (v počtu 32 – 38) se učí v odborných učebnách pod vedením studentů 3. roč. oboru ZA
jednoduchým základům poskytování předlékařské první pomoci. Výuka je doplněna o informace
týkající se správného mytí rukou a čištění zubů. Každá akce je slavnostně zahájena a ukončena
v aule školy, děti jsou odměněny diplomy, (které vlastnoručně vyrábí studenti 3. roč.) a malým
občerstvením. Program je dokumentován – filmový záznam, fotografie. v rámci spolupráce děti
poskytnou naší škole zpětnou vazbu – své prožitky vyjadřují malbou obrázků, ze kterých je
uspořádána výstava na chodbách Mendelovy střední školy- součásti Zdravotnictví. MŠ mají o tento
program obrovský zájem, o čem svědčí opakované poděkování např. v tisku (Zpravodaj Nový
Jičín, Mořkov) atd., další informace možno nalézt na webových stránkách MSŠ.

8.5. Významná ocenění
Za mimořádnou pedagogickou činnost přesahující rámec školy byly oceněny jako „Učitelská
osobnost roku 2015“ pí PhDr. Jarmila Kudělková, vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů na
součásti Ekonomika a Mgr. Jindřiška Kotulková, odborná učitelka ze součásti Zdravotnictví.
Dne 7. června proběhlo v Beskydském divadle tradiční slavnostní ocenění starostou města Nový
Jičín – ocenění významných osobností regionu Novojičínska. Výše jmenované převzaly z rukou
starosty ocenění a účastnily se spolu se svými partnery divadelního představení, které na tuto akci

41

navazovalo. Můžeme být hrdi na své učitele, protože těchto ocenění se nám dostává každoročně.

8.6. Spolupráce s rodiči
Výchovně vzdělávací práce školy se dlouhodobě opírá o spolupráci se Sdružením rodičů a Unií
rodičů, které zastřešují rodiče žáků školy a pomáhají vedení školy v jeho činnosti. Ve spolupráci
s rodiči se daří přispívat žákům školy na účast na soutěžích, oceňovat úspěšné žáky, přispívat
žákům na sportovní akce a adaptační kurzy. Ve spolupráci s rodiči organizujeme maturitní ples na
zdravotnické součásti.
Vedení školy se se zástupci rodičů schází 4x ročně a dle aktuálních potřeb informuje rodiče
o činnosti školy a přijímá podněty ze strany rodičů. Získané informace a závěry z porad jsou
předávány na třídních schůzkách.

8.7. Sebeevaluace školy
Vedení školy využívá prostředky autoevaluace k poznání a přehledu o kvalitě naší práce.
Významnými prostředky a evaluačními nástroji jsou dotazníky pro žáky, ředitelské testy na
součásti Ekonomika a Zdravotnictví v oblasti profilových maturitních předmětů. Velkou pozornost
věnujeme oblasti cizích jazyků.
Na všech třech součástech jsou studenti 1. ročníku na počátku studia pomocí rozřazovacích testů
rozděleni do jazykových skupin, během studia pak absolvují evaluační texty dle požadavků
jednotlivých dílčích komisí. K testování se využívají mezinárodní jazykové zkoušky KET, PET
a maturitní testy CERMATu.
Na součásti Ekonomika věnujeme výuce jazyků jako stěžejním oborovým předmětům velkou
pozornost. Znalosti a jazykové dovednosti pravidelně testujeme v průběhu celého školního roku
napříč většinou ročníků.
listopad 2014 – ilustrační testy ve 4. ročníku – AGJ, RUJ, SPJ, NEJ, FRJ – žáci psali didaktický
test státní maturitní zkoušky
červen 2015 – srovnávací testy ve 2. ročníku – AGJ, RUJ, SPJ, FRJ, NEJ
Anglický jazyk – žáci psali dva typy testů – nejlepší skupina psala test na úrovni B1, skupiny 2 a 3
psaly test na úrovni A2. Žáci prokázali pokrok za první dva ročníky studia angličtiny, poslední
skupina dohnala nedostatky ze základní školy a většina členů skupiny prokázala, že dosáhla úrovně
A2. Většina žáků první skupiny již dosáhla na konci druhého ročníku jazykovou úroveň B1.
Druhý cizí jazyk – vyučující si vytvořili test na úrovni A1 – A2. Žáci dosáhli velmi dobrých
výsledků. Ve francouzském a španělském jazyce byl nejslabší částí testu poslech, což je v tomto
případě pochopitelné, protože žáci pracují s těmito jazyky poprvé až na střední škole.
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Naše škola je stále zapojena do externí evaluace v rámci projektu KVALITA a testuje žáky 1. a 3.
ročníků. Výsledky testování využívá vedení školy a vyučující školy pro zkvalitnění práce
(viz příloha č. 6).
Dalším evaluačním nástrojem jsou pohospitační pohovory, sledování práce předmětových komisí,
účast žáků v soutěžích a zapojení žáků do projektů.
Ředitelka školy provedla se všemi učiteli periodické individuální hodnotící pohovory, které
probíhají každé 2 roky. Společné setkání a diskuse s učiteli slouží pravidelné evaluaci naplňování
cílů školy. Jsou příležitostí jak cíle naplňujeme a jak je nadále můžeme rozvíjet.
Ředitelka školy každé dva roky zpracovává evaluační zprávu a využívá ji k rozvoji školy.

9.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

V tomto školním roce proběhla ze strany ČŠI inspekce u konání podzimních maturitních zkoušek
a u maturitních zkoušek v jarním období. Kontrolou nebyla shledána žádná pochybení, vše
probíhalo v souladu se stávajícími právními předpisy.
Škola byla také zařazena do testování přírodovědné gramotnosti u 3. ročníků oborů ekonomické
lyceum, informační technologie a zdravotnický asistent, kterou provádí ČŠI prostřednictvím
nového internetového testování NIQES – EPIS. Výsledky testů byly škole poskytnuty jako možný
nástroj evaluace.
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10. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření školy za rok 2014 jsou podrobně zpracovány v Rozborech Mendelovy střední
školy. Dokument byl předložen Školské radě dne 24. února 2015 a zaslán zřizovateli na Krajský
úřad v Ostravě. Závěrkové výkazy o hospodaření školy za rok 2014 byly Radou
Moravskoslezského kraje schváleny usnesením č. 66/5285 ze dne 21. 4. 2015 se zlepšeným
hospodářským výsledkem ve výši 483.365,86 Kč. Do rezervního fondu byl proveden příděl ve výši
794,85 Kč, zisk způsobený odpisy z transferových plateb (investiční dotace) ve výši 482.571,04 Kč
byl převeden na nerozdělený výsledek hospodaření.
Hospodaření školy v roce 2015 probíhá podle rozpisu závazných ukazatelů v aktuálním znění k 4.
8. 2015. Mimořádná investiční dotace ve výši Kč 1,8 mil. je využita k izolaci a sanaci sklepních
prostor budov v Novém Jičíně (školní kuchyně, tělocvična a šatny Tyršova 9, šatny a provozní
místnosti Divadelní 4) s cílem vyřešit stálou vlhkost a tvorbu plísní v těchto částech školy.
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10.1. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2014
Rozpis závazných ukazatelů ve znění k 25. 11. 2014:
Příspěvek na krytí přímých neinvestičních výdajů
MŠMT –
ÚZ 33353

Prostředky na platy
Ostatní osobní náklady
Ostatní (odvody + FKSP + přímý ONIV)

Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence
rizikového chování – ÚZ 33163
RP „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního
školství v roce 2014 – ÚZ 33051
RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce
2014 – ÚZ 33052
RP MŠMT na podporu organizace a ukončování stř. vzdělávání
maturitní zkouškou – podzimní období 2014 – ÚZ 33034
RP „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ
a studentů VOŠ 2014“ – ÚZ 33160
CELKEM

Výše ukazatele v Kč
25 173 000
340 000
456 000
55 500
51 076
223 602
83 109
10.000
35 392 287

Dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů
Výše ukazatele v Kč

Provozní náklady – ÚZ 0
Účelová dotace na „krytí odpisů DHM a DNM“ – ÚZ 205
Účelově určeno na pokrytí N spojených se zajištěním přechodu
na nový systém správy majetku FaMa+“ – ÚZ 203
CELKEM

6 975 000
886 000
27 000
7 888 000

Účelová investiční dotace
Výše ukazatele v Kč
1 937 769,41
1 937 769,31

Dotace do IF na akci „Výměna oken“ – ÚZ 206
CELKEM

Předepsané závazné ukazatele byly dodrženy.
Nevyčerpaným zdrojem ze státního rozpočtu byly pouze prostředky vyčleněné na podporu
romských žáků. Vratka ve výši 4.368,- Kč za I. kolo a 1.101,- Kč za II. kolo byla způsobena
nedoložením relevantních dokladů ze strany žáků. Ze schválené částky 10.000,- Kč bylo tedy
správně prokázáno a doloženo čerpání ve výši 4.531,- Kč.
Výpočet částky na zajištění maturitní zkoušky – podzimní termín byl prováděn odhadem, proto
došlo k nevýraznému nedočerpání prostředků na OON (dohoda o provedení práce) za provádění
oprav prací žáků, vratka ve výši 2.926,- Kč byla poukázána na účet MŠMT.
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Velký význam pro zateplování a opravy budov na pracovišti Divadelní 4 a Divadelní 24 měla
mimořádná dotace na akci Výměna oken. s použitím dalšího vlastního zdroje ve výši 300.000,- Kč
mohlo být realizována výměna 69 kusů oken včetně vnitřních a vnějších parapetů s instalací žaluzií
u vytipovaných oken a výměna 2 ks vstupních dveří.
V doplňkové činnosti škola hospodařila v podstatě vyrovnaně, zisk ve výši Kč 4.593,96 byl tvořen
v rámci stravování cizích strávníků ve školní jídelně a z realizace rekvalifikačních kurzů.

10.2. Mimorozpočtové zdroje v roce 2014
Škola byla aktivně zapojena do celé řady projektových aktivit. Zásadní finanční dopady mají
projekty, které jsou řízeny Domem zahraniční spolupráce Praha, příspěvkové organizace MŠMT,
a to jednak dočerpání programů končícího období (Leonardo da Vinci a Comenius) a také dvěma
programy nového programovacího období Erasmus+, viz níže uvedená tabulka.
Program celoživotního učení – Národní agentura evropských programů
Praha

Projekt Partnership for common Europe – LdV, mobility
pedagogů a studentů, 2013 - 2015
Projekt Comenius Let´s Fight Obesity, it´s our Destiny,
spolupráce zahraničních škol, 2013
Projekt Evropa nás vyškolí VII – LdV, mobilita PLM,
pokračování projektu z r. 2013
Projekt Studenti bez hranic VI – LdV, mobilita IVT,
pokračování projektu z r. 2013
Projekt EU peníze školám Šablony MSŠ – OPVK, 2012 - 2014
Projekt Centrum dalšího vzdělávání MSŠ – OPVK, 2011 2013
Projekt Profesní růst – brána k úspěchu ve vzdělávání, nový
projekt Erasmus+, do r. 2015
Projekt IT-Solutions in Production and Business, nový projekt
Erasmus+, do r. 2017, partnerství s dalšími 4 subjekty
Projekt RESTART, partnerství v projektu organizace KVIC N.
Jičín

Výše čerpání v Kč

297 534,90
153 895,35
337 385,75
1 026 491,54
886 360,83
28 192,87
113 796,16
31 489,00
429 788,00

V rámci grantového řízení Města Nový Jičín škola obdržela dotaci ve výši 26 tis. Kč na projekt
„První pomoc pro žáky středních a mateřských škol regionu Nový Jičín“.
V oblasti protidrogové politiky MŠMT se podařilo čerpat zvláštní zdroj pro žáky prvních ročníků
školy na realizaci programu „Vytvoření pozitivních vazeb mezi žáky navzájem a mezi žáky a jejich
třídním učitelem v nových školních kolektivech“ (55.000,- Kč).
Pracoviště Ekonomika na Dukelské 350 v Šenově u N. J. ve spolupráci se společností British
Council získalo podporu Kč 9.809,- na realizaci projektu „Active Citizens“.
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10.3. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015
Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2015 v aktuálním znění ke 4. 8. 2015:
Příspěvek na krytí přímých neinvestičních výdajů
Výše ukazatele v Kč
MŠMT –
ÚZ 33353

Prostředky na platy
Ostatní osobní náklady
Ostatní (odvody + FKSP + přímý ONIV)
Rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce
2015“ – ÚZ 33052
„Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování
na rok 2014“ – ÚZ 33163
CELKEM

24 140 000
150 000
8 996 000
1 120 238
48 500
34 454 738

Dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů
Provozní náklady – ÚZ 0
Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – ÚZ 205
CELKEM

Výše ukazatele v Kč
7 143 000
1 076 000
8 219 000

Projekty neinvestiční
Výše ukazatele v Kč
998 353
958 353

OP VK – Zahraniční mobility
CELKEM

Účelová investiční dotace do investičního fondu
Výše ukazatele v Kč
1 800 000
1 800 000

„Izolace a sanace základů budov“ – ÚZ 206
CELKEM

10.4. Mimorozpočtové zdroje v roce 2015
V období 2015 pokračuje snaha školy čerpat prostředky i z mimorozpočtových zdrojů (Erasmus+,
projekty MŠMT, grantové řízení Města Nový Jičín), nový projekt OP VK „Zahraniční mobility“.
Dále jsou také poskytovány služby Centra dalšího vzdělávání v oblasti rekvalifikací a odborných
kurzů v rámci doplňkové činnosti. Škola hodlá pokračovat v pronajímání prostor tělocvičen nebo
učeben po ukončení řádného školního vyučování. Pronájem školního bytu na pracovišti Dukelská
350 dále pokračuje. Pronájem bytu na ulici Divadelní byl k 30. 6. 2015 ukončen. Byt je uvolněn
pro nového nájemce.
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11. Údaje o zapojení
programů

školy

do

mezinárodních

a rozvojových

Mendelově střední škole se daří dlouhodobě úspěšně zapojovat do řady projektů a využívat granty
EU a EHP. Jsou realizovány projekty v rámci programu Erasmus, Comenius, daří se spolupráci na
projektech KVIC a využití grantů Města Nový Jičín.
Podrobné údaje jsou přehledně uvedeny v příloze č. 7.
V rámci projektové činnosti se uskutečnily výjezdy učitelů do zahraničí:
projekt Comenius – Let´s fight obesity – Mgr. Alena Kocůrková
konference Diskriminace v současném světě v Berlíně – Mgr. Andrea Rušarová
v rámci projektu Erasmus+ - jobshadowing v Turecku – Mgr Alena Kocůrková,
job shadowing v Německu – Mgr. Andrea Rušarová
jazykový kurz v Litvě - Mgr. Renata Glogovská
jazykový kurz ve Francii – PhDr. Radan Skřivánek
jazykový kurz v Německu – Mgr. Jitka Týlová, PhDr. Renata Važanská
job shadowing v Holandsku – A. Šuláková
jazykový kurz na Maltě – Mgr. J. Bobek, Mgr. S. Tylová, Mgr. P. Kupčák
jazykový kurz v Itálii – Mgr. M. Stanková
V rámci mezinárodního vzdělávacího projektu IT-Solutions in Production and Business –
Partnership for Stronger Europe koordinuje Mendelova střední škola tříleté partnerství škol
z Lipska, norského Askinu a rakouského Rhrbachu. Na tomto projektu se podílí tito pedagogové:
Ing. Matúš, Mgr. Kupčák, Ing. Arnošt, Mgr. Bobek, Mgr. Glogar, Mgr. Nohel.
V rámci projektu RESTART, ve spolupráci s KVIC Nový Jičín se předmětové komise ITE
zúčastnili školení i Výukové objekty na internetu a Notebook s Windows 8 – účinná pomůcka ve
výuce (Bobek, Purmenský, Nohel, Rosová, Kupčák, Jermář, Glogar, Žlebek). Tři učitelé
absolvovali školení mentoringu a vedení školy školení k veřejným zakázkám. v další fázi se každý
učitel zúčastnil specializovaného školení (Výuka fyziky, matematiky, biologie, zeměpisu
s podporou ICT, Grafika a fotografie s podporou ICT). Během trvání tohoto projektu působili jako
mentoři Mgr. Bobek, Ing. Matúš a Mgr. Purmenský.
Škola získala 45 ks notebooků pro zapojené učitele.
Projekt modernizace laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů realizovaný KÚ MSK úspěšně
pokračuje.
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12. Údaje o zapojení
celoživotního učení

školy

do

dalšího

vzdělávání

v rámci

Na škole již čtvrtý rok 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.
Škola se tak stává významným centrem odborného vzdělávání.
V rámci centra dalšího vzdělávání při Mendelově střední škole proběhly v tomto školním roce na
zdravotnické součásti MSŠ celkem 3 kurzy. Velký zájem projevila veřejnost o kurz SANITÁŘ/KA
ve zdravotnictví, proto první kurz proběhl již v termínu 23. 9. – 2. 12. 2014 a ještě před ukončením
prvního kurzu byl souběžně otevřen kurz druhý, který byl zahájen 9. 12. 2014 a ukončen 24. 2.
2015. Součástí obou kurzů je mimo jiné i čtyřiceti hodinová praxe na vybraných odděleních našeho
sociálního partnera – nemocnice v Novém Jičíně. Spolupráce s hlavní sestrou je naprosto
profesionální a vstřícná. Závěrečné zkoušky úspěšně složily všechny frekventantky z obou kurzů,
a některé z nich již nastoupily do zaměstnání na pozici Sanitářka.
Dalším kurzem, který proběhl na naší součásti byl kurz PRACOVNÍK v SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH, který byl realizován v termínu 17. 2. – 29. 4. 2015. v tomto kurzu byly 3 pracovnice,
které si potřebovaly zvýšit kvalifikaci, ostatní se o místa v sociálních zařízeních budou hlásit.
Odborná praxe probíhala v domovech pro seniory Duha a Paprsek v Novém Jičíně a v Domě pro
seniory ve Frenštátě pod Radhoštěm. Také v těchto zařízeních nám maximálně vyšli vstříc
a spolupráce byla velmi vstřícná.
Součást Ekonomika připravila a realizovala závěrem šk. roku kurz Základy mzdového účetnictví.
Kurz absolvovalo celkem 7 frekventantek a všechny jej úspěšně ukončily.
Na součásti IT a VS je zřízeno ECDL středisko. Zde proběhlo v měsíci květnu 2015 testování žáků
4. ročníku oboru veřejná správa. Testování se zúčastnilo 10 žáků. Uspělo 6 žáků a 4 neuspěli.
V říjnu proběhla ve spolupráci s KVIC Nový Jičín konference k 3D tisku. Odborní lektoři byli naši
vyučující IT a předávali své zkušenosti učitelům středním školám regionu Nový Jičín.
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13. Údaje o předložených a školou
financovaných z cizích zdrojů

realizovaných

projektech

13.1. financované v rámci Domu zahraničních služeb Praha – ÚZ 3
1. Partnership for common Europe - CZ/13/LLP-LdV/PS/134004
období: 1. 8. ´13 – 31. 5. ´15
rozpočet: 24 000,- eur
2. Let´s Fight Obesity, it´s not our Destiny – COM–MP-2013-091
období: 1. 8. ´13 – 31. 7. ´15
rozpočet: 20 000,- eur
3. Profesní růst – brána k úspěchu ve vzděláv. – 2014-1-CZ01-KA101-000872
období: 1. 9. ´14 – 31. 8. ´15
rozpočet: 26 197,00 eur
4. IT-solutions in Production and Business – 2014-1-CZ01-KA202-002001
období: 1. 9. ´14 – 31. 8. ´17
rozpočet: 198 140,- eur
5. Profesní růst II – 2015-1-CZ01-KA101-012924
období: 1. 6. ´15 – 31. 5. ´16 vyúčtování: do 31. 7. 2016
rozpočet: 17.293,- eur
Erasmus+ školní vzdělávání, další vzdělávání pedagogů školy v zahraničí

13.2. školní projekty ve školním roce 2014/15 financované ze zdrojů MŠMT
1. RESTART – CZ.1.07/1.3.00/51.0004 (OP VK, KVIC N. Jičín, partnerský vztah)
období: 1. 9. ´14 – 31. 7. ´15
rozpočet: 490 600,- Kč
2. Vytvoření pozitivních vazeb mezi žáky navzájem a mezi žáky a jejich TU
– 0006/PP/2014
období: 1. 3. ´14 – 31. 8. ´15
rozpočet: 141 000,- Kč / grant: 55 500,- Kč

13.3. ostatní
1. grant Města Nový Jičín – První pomoc pro žáky ZŠ regionu N. Jičín, 26.000,- Kč
2. grant Města Nový Jičín – soutěž v IT dovednostech, 2.500,- Kč
3. grant instituce British Council – projekt Active Citizens, 9.809,- Kč
4. investiční projekt ROP zřizovatele – Modernizace výuky ve zdr. oborech, cca 3 mil. Kč
5. investiční projekt ROP zřizovatele – Modernizace jazykových laboratoří
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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 19. února 2015. 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. .
Jsme odborná škola a uvědomujeme si, že vzdělanostní potenciál školy významně ovlivňuje
spolupráci se sociálními partnery a propojení školy se životem – s praxí. Dlouhodobě se nám daří
rozvíjet přínosnou spolupráci se sociálními partnery u nás i v zahraničí (viz příloha č. 8).
Výroční zpráva byla projednána na Školské radě dne 22. 10. 2015.a bude projednána
na pedagogické radě dne 11. 11. 2015
Výroční zpráva je v souladu se souhlasem zaměstnanců a žáků školy se zveřejněním osobních
údajů v rozsahu jméno a příjmení.
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