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l. Základní údaje o škole 

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

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

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

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

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

struktury vzdělávací nabídky a efektivní využití stávajících prostorových kapacit. 

 

     Škola má v současné době 2 odloučená pracoviště: 

 pracoviště Tyršova 9, Nový Jičín  

 pracoviště Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína  

 

Škole byl udělen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy čestný název –                  

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

škola od 1. 9. 2006.    

     

Statutárním zástupcem školy je ředitelka školy PhDr. Renata Važanská. 

 

Adresa pro dálkový přístup je 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:   Ing. David Gothard 

 Mgr. Karla Csengeová 

   Mgr. Jitka Týlová 

   pí Jitka Červenková 

   pí Marcela Homolková 

 

Současná studijní nabídka sloučených škol je zastoupena čtyřletými studijními programy  

a dvouletým nástavbovým studijním oborem a pětiletým večerním studijním oborem: 

 

 Obchodní akademie – denní čtyřleté studium 

 Ekonomické lyceum – denní čtyřleté studium 

 Informační technologie – denní čtyřleté studium 

 Veřejnosprávní činnost – denní čtyřleté studium 

 Zdravotnický asistent – denní čtyřleté studium 

 Zdravotnický asistent – večerní pětileté studium 

 Zdravotnický asistent – večerní dvouleté pomaturitní studium 

 Zdravotnické lyceum – denní čtyřleté studium 

 

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

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

mít cílevědomé, rozvážné a rozhodné jednání a společenské vystupování, budou umět jednat 

mailto:skola@mendelova-stredni.cz
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s lidmi a dokáží se vyrovnat se stresem v podmínkách zvýšené náročnosti, budou umět 

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

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

     

 

Vybavenost školy 

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

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

z toho 7 je vybaveno dataprojektory, 1 jazyková laboratoř, 1učebna 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, 1 učebna s biologickou laboratoří, 

tělocvična s nářaďovnou, lezeckou stěnou a posilovna).  

V rámci projektu ROP MSK v roce 2006 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 multifunkční 

vzdělávací centrum v prostorách bývalé auly. Součástí tohoto projektu byla také modernizace 

studovny s akreditovanou knihovnou Ministerstva zdravotnictví a knihovnou s ICT zařízením. 

V letošním školním roce došlo k úplnému dovybavení učeben a laboratoří pro přírodovědné 

předměty v rámci projektu ROP MSK, konkrétně se jedná o učebnu biologie s laboratoří a 

učebnu fyziky a chemie s fyzikální a chemickou laboratoří. Díky projektu Restart jsme získali 8 

notebooků pro vyučující. Navíc byla pořízena jedna nová multimediální učebna z provozních 

prostředků pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. V rámci šablon byla nově pořízena 

jazyková laboratoř s IT technikou a sluchátky. Z provozních prostředků byly zrenovovány 

kabinety pro vyučující ve 3. patře. 

Ve škole je kuchyň a školní jídelna, kterou průběžně modernizujeme.  

 

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

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

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

Lego roboty. 

 

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

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

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

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

odborná učebna pro výuku fiktivní firmy. 

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

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

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

technikou a studovnu s IT vybavením. 

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

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

Další zázemí vytváří školní jídelna s výdejnou stravy.  

 

Modernizace vybavení na všech součástech je průběžně prezentovaná na webových stránkách 

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

     SOŠ 

     Obor, charakteristika      Počet žáků Druh Schv. 

           stud. kap. 

68-43-M/01 – Veřejnosprávní činnost  podle ŠVP   117 denní 120 

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

s platností od 1. 9. 2009 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obec- 

ních, městských či jiných orgánech státní správy. Odborné  

vzdělání zahrnuje okruhy jako je veřejná správa, právo,  

ekonomika a sociální politika, jazykové znalosti a práce 

s počítačem. 

 

2. 18-20-M/01 Informační technologie podle ŠVP   112 denní  120 

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

 s platností od 1. 9. 2010 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

 Připravuje žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků 

 v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím 

 výpočetní techniky, potřebných znalostí a dovedností z oblasti  

 hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků 

 přenosu dat. Absolvent má předpoklady pro vysokoškolské  

 studium ekonomických i technických oborů. 

 

3.  63-41-M/02 Obchodní akademie podle ŠVP   110     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    110      denní  120 

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

s platností od 1. září 2009 

-  jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

 Spojuje typ gymnaziálního a odborného studia. Absolventi  

 jsou připraveni na vysokoškolské studium ekonomických, právních  

 případně jiných směrů. Vzdělávání je založeno na širším všeobecně  

 vzdělávacím základě a obsahuje složku odborného vzdělání. Právě  

 důraz na všeobecné vzdělání usnadňuje výběr dalšího vysokoškol- 

 ského studia. Žáci mohou pracovat v mezinárodních evropských  

 projektech, zúčastňují se odborných zahraničních stáží v podnicích,  

 případně výměnných pobytů v zemích EU. 
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5.78-42-M/04 Zdravotnické lyceum podle ŠVP         111    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 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      120     denní 240 

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

s platností od 1. září 2010 

- jde o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. 

Absolventi jsou připraveni poskytovat ošetřovatelskou péči  

dětem i dospělým a podílet se na preventivní, diagnostické,  

léčebné a dispenzární péči. Uplatní se v různých zdravotnických  

zařízeních léčebného a ambulantního charakteru, např. v nemoc- 

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

Odborné předměty jsou předpokladem k získání vědomostí,  

dovedností a návyků potřebných k výkonu profese, všeobecné  

předměty poskytují širší všeobecné vzdělání nutné pro další  

vzdělávání a uplatnění na trhu práce. 

 

7. 53-41-M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP                                21 večerní  150 
pětileté večerní studium pro absolventy základní školní 

docházky 

 

8. 53-41-M/01 Zdravotnický asistent podle ŠVP                                25 večerní  60 
pomaturitní dvouleté večerní studium pro absolventy střední 

školy 

 

 

 

Celkem za Mendelovu střední školu, Nový Jičín, p. o.          726 žáků   
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3.  Přehled pracovníků školy 
 

a. Pedagogičtí pracovníci (viz přiložená tabulka) 

b. Provozní pracovníci (viz přiložená tabulka) 

  

 -  Pedagogičtí pracovníci 

 

Jméno Prac. zař.  Vyučované předměty Kvalifikace Aprobace 

Délk
a 

ped. 
prax

e 

Važanská Renata PhDrr. Ř PSP FF/UK Praha učitelství pro SZŠ 37 

Purmenský Lubomír Mgr. ZŘ MAT,INF,CHE PřF/UP Olomouc MAT,CHE 34 

Bobek Jan  Mgr. ZŘ MAT, INF UP Olomouc MAT, INF 22 

Stanková Monika Mgr. ZŘ OBN, CJL, VSP, PRA UP Olomouc CJL, OBN 26 

Kubiszová Monika Ing. ZŘ SPJ VŠE Praha,SU Opava ANJ, SPJ, odb.předm. 28 

Abrahám Ladislav Ing. int. učitel  UCE, PRA, EKO, PEU VŠE Praha odb. předm. 18 

Arnošt Jiří  Ing. int. učitel  ESP, MAN, INF VŠB Ostrava odb. předm. 14 

Bajtková Ivana  Mgr. int. učitel  CJL, DEJ UJEP Brno CJL, DEJ 36 

Baďurová Jana Mgr. int. učitel  OBN, NEJ UP Olomouc NEJ, OBN, RUJ 21 

Blahetová  Hana Mgr. Int. učitel CJL, OBN MU Brno CJL, OBN 15 

Brandejs Petr Ing. Int. učitel ANJ VUŤ Brno odb.předm. ANJ 21 

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

Csengeová Karla Mgr. Int. učitel  SOM,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 33 

Dobiáš Jaromír Mgr. Int. učitel NEJ, TEV UP Olomouc NEJ, TEV 26 

Eslerová Sylva Mgr. Int. učitel SOM,OSE,OSN PedF Olomouc učitelství pro SZŠ 14 

Galiová Olga Ing. Int. učitel ANJ VŠB Ostrava ANJ, odb. předm. 20 

Glogar Čestmír Mgr.  Int. učitel TEV, BIO, ÏNF ZČU Plzeň TEV 14 

Herman Václav Ing. Int. učitel IKT VŠB Ostrava IKT 5 

Hermanová Miroslava Mgr. Int. učitel KLIN.PROP,OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 23 

Hrachový Josef PhDr. Int. učitel HOZ, PRA, DEJ, ZSV UP Olomouc DEJ, OBN 36 

Jandl Roman Mgr. Int. učitel MAT, MAS PF Ostrava MAT, ZTE 30 

Jermář Martin Mgr. Int. učitel INF, VSP, ZSV, OBN OU Ostrava OBN, ZTE 15 

Jírová Lenka Mgr. Int. učitel CJL, ZSV, SVS, SPK UP Olomouc CJL, OBN 25 

Janičková Petra Mgr. Int. učitel SOM, OSE, OSN PedF, UP Olomouc učitelství pro SZŠ 12 

Klementová Renáta Mgr. Int. učitel AGJ, MAT PedF. Ostrava učitelství všerob.vzděl.př. 30 

Klevarová Kateřina Mgr. Int. učitel NEJ, DEJ Slezská univ. Opava DEJ-NJ 15 

Knápková Bronislava Mgr. int. učitel SOM, OSE,OSN VŠ Praha odb. předm. 11 

Kocůrková Alena Mgr. Int. učitel ANJ, TEV, PEK, RUJ PF Ostrava, SU Opava ANJ, RUJ, TEV 37 

Kotulková Jindřiška Mgr. Int. učitel OSE,OSN,PSP FF/UK Praha učitelství pro SZŠ 33 

Kracíková Gabriela Mgr. Int. učitel BIO, MAT,INF PřF/UP Olomouc Bi-M 18 

Kupčák Petr Mgr. Int. učitel MAT OU Ostrava MAT,ITE 7 

Kubínová Kateřina MUDr. Int. učitel KLIN. PROP LF/MU  všeobecné lékařství 14 

Kudělková Jarmila PhDr. Int. učitel NEJ, ZSV,FIL UP Olomouc NEJ, OBN 37 

Lacková Martina Mgr. int. učitel SOM, OSE,OSN PedF, UP Olomouc učitelství pro SZŠ 11 

Lédr Zdeněk Mgr. Int. učitel TEV, CJL,DEJ PF Ostrava Čjl-D 31 

Lédrová Pavlína Mgr. Int. učitel CJL, OBN UP Olomouc CJL,OBN 13 

Macek Břetislav Mgr. Int. učitel MAT OU př.F Ostrava matematika v eko. 11 

Marková Ivana Mgr. Int. učitel ZEM, TEV UP Olomouc ZEM,TEV 9 

Mašek Luboš Ing. Int. učitel EKO, BNK, FAD VŠZ Brno odb. předm. 22 

Matúš Zdeněk Ing. Int. učitel INF VŠB Ostrava odb. předm. 22 

Michalová Lenka Ing. Int. učitel CHE VŠZe Brno CHE 26 

Mílková Pavla Bc. Int. učitel OSE,OSN Bakalář. stud. Ostrava Ose-Osn 26 

Moravcová Lucie  Mgr.  Int. učitel  ANJ SU Opava AGJ 9 

Navrátilová Denisa Mgr. Int. učitel ANJ, HV UK Praha AGJ 13 
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Nohel Milan Mgr. Int. učitel INF, FYZ PF Ostrava FYZ, CHE,INF 29 

Nováčková Jiřina Ing. Int. učitel UCE, EKO, EKC VŠB Ostrava odb. předm. 36 

Olbrechtová Svatava Mgr. Int. učitel ANJ, SPJ, CJL OU Ostrava, FF ANJ, CJL 15 

Pagáčová Jana Ing. Int. učitel PEK SU Opava odb. předm. 17 

Pavlíková Zdeňka Mgr. Int. učitel ZBO,  PRO, OBP OU Ostrava odb. předm. 24 

Pěchová Milada Mgr. Int. učitel SOM, OSE,OSN PedF UP Olomouc učitelství pro SZŠ 16 

Rapčan Milan Mgr. Int. učitel SOM, OSE,OSN UP Olomouc učitelství SOM+zdrav.př. 22 

Rosová Pavla Ing. Int. učitel ICT, GRA OU Ostrava ICT 30 

Rušarová Andrea Mgr. Int. učitel ANJ,  NEJ OU Ostrava ANJ, NEJ 18 

Skřivánek Radan PhDr. Int. učitel ANJ,  FRJ UP Olomouc ANJ, FRJ 21 

Solanská  Lenka Mgr. Int. učitel OSE, OSN PedF UP Olomouc učitelství pro SZŠ 21 

Spálová Marcela Ing. Int. učitel UCE, ADP, VEF VŠB Ostrava odb. předm. 27 

Šádková Irena Mgr.  Int. učitel. TEV,ZEM FTVS Bratislava TEV,ZEM 20 

Škyvarová Hana Mgr. Int. učitel MAT, MAS, ITE, PEK UP Olomouc, VŠB Ova MAT, ITE, PEK  21 

Šuláková Alžběta Mgr. Int. učitel AGJ SU Opava AGJ 22 

Tomek Dalibor Mgr. Int. učitel HOZ, PEK, RUJ PF Ostrava HOZ, RUJ 28 

Týlová Jitka Mgr. Int. učitel NEJ, ZSV, SPK, PRA UJEP Brno TEV, OBN, NEJ 33 

Tylová Simona Mgr.  Int. učitel OSE,OSN PedF a LF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 18 

Vraná Marie Mgr. Int. učitel MAT,FYZ OU Ostrava FYZ 35 

Vránová Iva Mgr. Int. učitel OSE,OSN PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 28 

Vrbková Radmila Mgr. Int. učitel OSE,OSN,ZVZ PedF/UP Olomouc učitelství pro SZŠ 20 

Zapletal Petr Mgr. Int. učitel CJL,  FIL, SVS MU Brno CJL, FIL 14 

Zedník Aleš Mgr.  Int. učitel TEV OU Ostrava TEV, výchova ke zdraví 2 

Žlebek David Mgr. Int. učitel HOZ, ITE Ped.F OU ZEM, TEV 12 

 

 

- Provozní zaměstnanci 

 

Jméno a příjmení Prac. zařazení Délka praxe Úvazek 

Fibichová Dagmar THP 37 100 % 

Holková Vlasta THP 11 100 % 

Konvičná Šárka THP 33 100 % 

Londinová Věra THP 32 100 % 

Šolcová Renáta THP 17 50 % 

Staroňová Martina THP 30 100 % 

Tvrzníková Eva THP 36 100 % 

    

Bezděková Dana D 35 100 % 

Čanecká Ivana D 29 100 % 

Dobiáš Petr D 23 100 % 

Geryková Jarmila  D 24 50 % 

Karafiátová Marta (do 

30.11.2016) 

D  100 % 

Jančíková Pavla D 25 100 % 

Kovář Josef D 41 100 % 

Mikešová Veronika  D nesleduje se 100 % 

Navrátilová Eva  D 28 100 % 

Ondřejová Miroslava D nesleduje se 100 % 

Segeťová Jana  D nesleduje se 100 % 

Šimíčková Dana D nesleduje se 100 % 

Štěpánek Martin D 16 100 % 
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Personální údaje 
 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 – 30 let 2 0 2 2,30 

31 – 40 let 7 15 22 25,29 

41 – 50 let 8 21 29 33,33 

51 – 60 let 7 22 29 33,33 

61 – více let 3 2 5 5,75 

celkem 27 60 87 100,00 

 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

 

dosažené vzdělání muži ženy celkem  % 

základní 0 1 1 1,15 

střední (bez VL) 0 0 0 0,00 

střední odborné (s VL) 2 7 9 10,34 

úplné střední (s maturitou) 1 8 9 10,34 

vyšší odborné 0 0 0 0,00 

vysokoškolské 23 45 68 78,17 

celkem 26 61 87 100,00 
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Pracoviště: IT a veřejnosprávní 

 

odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % 

učitelé VVP 13 0 13 100 

učitelé OP 5 0 5 100 

výchovný poradce 1 0 1 100 

školní metodik prevence 1 0 1 0 

ICT koordinátor 0 1 1 0 

 

 

Aprobovanost výuky 

Pracoviště: IT a veřejnosprávní 

 

Předmět zkratka % 

3D modelování 3DM 100% 

Anglický jazyk ANJ 100% 

Aplikace na PC APC 100% 

Aplikovaná psychologie APS 100% 

Biologie ZPV 100% 

Cvičení k právu a VSP CPV 100% 

Český jazyk a literatura CJL 100% 

Databázové systémy DSY 100% 

Dějepis DEJ 100% 

Ekonomika EKO 100% 

Elektronické publikování ELP 100% 

Fyzika FYZ 100% 

Grafika na PC GRA 100% 

Chemie CHE 100% 

Informační a komunikační 
technologie ICT 100% 

Matematika MAT 100% 

Německý jazyk NEJ 100% 

Občanská nauka OBN 100% 

Operační systémy OSY 100% 

Písemná a elektronická komunikace PEK 100% 

Počítačové sítě POS 100% 

Právo PRA 100% 

Programování PRO 100% 

Robotika ROB 100% 

Ruský jazyk RUJ 100% 

Společenská kultura SKU 100% 

Společenskovědní seminář SVS 100% 

Španělský jazyk SPJ 100% 

Tělesná výchova TEV 75% 

Účetnictví UCE 100% 

Úvod do výpočetní techniky ÚVT 100% 

Veřejná správa VSP 100% 

Zeměpis ZEM 100% 
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Pracoviště: Zdravotnictví 

 

odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % 

učitelé VVP 13 0 13 100 

učitelé OP 14 0 14 100 

výchovný poradce 1 0 1 100 

školní metodik prevence 1 0 1 100 

ICT koordinátor 1 0 1 100 

 

 

 

Aprobovanost výuky 

Pracoviště: Zdravotnictví 

 

Předmět zkratka % 

Anglický jazyk ANJ 100% 

Biologie Bi 100% 

Český jazyk a literatura CJL 100% 

Dějepis DEJ 100% 

Ekonomika EK 100% 

Fyzika F 100% 

Chemie CH 100% 

Informační a komunikační technologie ICT 100% 

Klinická propedeutika KP 100% 

Latinský jazyk LJ 0% 

Matematika MAT 100% 

Německý jazyk NEJ 100% 

Občanská nauka OBN 100% 

Ošetřování nemocných OSN 100% 

Ošetřovatelství OSE 100% 

První pomoc PP 100% 

Psychologie PS 100% 

Psychologie a komunikace PSK 100% 

Ruský jazyk RUJ 100% 

Seminář k maturitní práci z odborných 
předmětů MS 100% 

Seminář k maturitní profilové zkoušce 
z odborných předmětů MSP 100% 

Somatologie a odborná latinská 
terminologie SOM 100% 

Tělesná výchova TEV 100% 

Veřejné zdraví a výchova ke zdraví VZ 100% 

Výchova ke zdraví Vkz 100% 

Základy ošetřovatelství ZOSE 100% 

Znakový jazyk ZJ 100% 
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Pracoviště: Ekonomika 

 

odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % 

učitelé VVP 11,2 0 11,2 100 

učitelé OP 5,8 0 5,8 100 

výchovný poradce 1 0 1,00 0 

školní metodik prevence 0 1 1,00 0 

ICT koordinátor 1 0 1,00 100 

 

 

 

 

Aprobovanost výuky 

Pracoviště: Ekonomika 

 

Předmět zkratka % 

Matematika MAT 100% 

Český jazyk a literatura CJL 100% 

Německý jazyk NEJ 100% 

Anglický jazyk AGJ 100% 

Francouzský jazyk FRJ 100% 

Ruský jazyk RUJ 100% 

Španělský jazyk SPJ 100% 

Občanská nauka OBN 100% 

Dějepis DEJ 100% 

Zeměpis ZEM 100% 

Tělesná výchova TEV 100% 

Chemie CH 100% 

Fyzika F 0% 

Biologie Bi 0% 

Informační a komunikační technologie IKT 60% 

Ekonomika EKO 100% 

Účetnictví UCE 100% 

Písemná a elektronická komunikace PEK 100% 

Volitelné předměty  100% 
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4.  Údaje o přijímacím řízení 
 

4.1. Kritéria přijímacího řízení 
  

 

 

4.2. Výsledky přijímacího řízení 
 

Datum konání přijímací zkoušky: 22. – 23. duben 2017 

1. kolo 

Počet 
přihlášených 

Přijato 

Proti 
rozhodnu

tí se 
odvolalo 

Celkový 
počet zápis. 

lístků 

Celkový 
počet 

nepřijatých 

Informační technologie 48 42 0 30 12 

Veřejnosprávní činnost 74 37 0 29 8 

Zdravotnické lyceum 57 44 0 30 14 

Zdravotnický asistent 54 47 0 30 17 

Obchodní akademie 40 40 0 24 16 

Ekonomické lyceum 56 42 0 29 13 

 

 

2. kolo a další kola 
Počet 

přihlášených Přijato 

Proti 
rozhodnu

tí se 
odvolalo 

Celkový 
počet zápis. 

lístků 

Celkový 
počet 

nepřijatých 

Informační technologie 0 0 0 0 0 

Veřejnosprávní činnost 3 1 0 1 2 

Zdravotnické lyceum 0 0 0 0 0 

Zdravotnický asistent 0 0 0 0 0 

Obchodní akademie 3 3 0 3 0 

Ekonomické lyceum 2 1 0 0 1 
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5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (viz přiložené tabulky) 
 

 5.1 Tabulka a) Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 

 5.2 Tabulka b) Výsledky maturitních zkoušek (podrobná analýza – viz příloha č. 6) 
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5.1 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

obor název oboru 
Poč. 
žáků 

celkem 

z toho 
dívek 

Výsledky na konci roku 
Průměrná 
známka 

Přestup/ 
zanechání 

studia 

Opakují 
ročník 

Vyloučení 
ze studia 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Prospěl 
s vyznam. 

Prospěl Neprospěl Neklas. Celkem Průměr Celkem Průměr 

1820M/01 
Informační 
technologie 

108 11 8 88 5 4 2,48 7 2 0 7537 59,14 63 0,53 

6843M/01 
Veřejnosprávní 
činnost 

114 92 17 89 2 5 2,28 8 3 0 12202 105,95 92 0,81 

5341M/01 
Zdravotnický 
asistent 

118 98 7 104 6 1 2,34 4 3 0 14319 118,45 35 0,29 

7842M/04 
Zdravotnické 
lyceum 

111 97 28 83 0 0 1,85 0 0 0 13215 75,87 68 0,58 

5341M/01 
Zdrav.asistent 
večerní 

21 18 5 16 0 0 2,03 0 0 0 2042 97,2 4 0,2 

5341M/01 
Zdrav.asistent 
večer.nástavba 

25 97 28 83 0 0 1,52 0 0 0 1805 72,2 0 0,0 

7842M/02 
Ekonomické 
lyceum 

110 86 52 57 0 1 1,66 0 0 0 6354 55,91 0 0,00 

6341M/02 
Obchodní 
akademie 

108 93 15 86 7 0 2,2425 4 3 0 6118 56,28 113 0,88 
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Šk. r. 2016/17 – Informační technologie a veřejnosprávní činnost 

 

Třída 
třídní 
učitel 

Počet 
žáků 

celkem 

z 
toho 

dívek 

z toho 
chlapců 

Výsledky na konci roku   
Průměrná 

známka 

Přestup/ 
zanechání 

studia 

Opakují 
ročník 

Vyloučení 
ze studia 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Neklasifikován Celkem Průměr Celkem Průměr 

IT1 J. Baďurová 25 3 22 1 19 1 4 2,66 0 1 0 1300 52 12 0,48 

IT2 J. Arnošt 29 2 27 2 25 2 0 2,47 2 0 0 1546 53,38 2 0,07 

IT3 M. Spálová 25 1 24 4 20 1 0 2,16 0 0 0 1969 39,38 14 0,28 

IT4 P. Zapletal 29 5 24 1 27 1 0 2,63 1 1 0 2722 91,81 35 1,29 

VS1 B. Macek 32 29 3 3 26 0 2 2,14 2 0 0 1892 61,03 0 0 

VS2 M. Jermář 27 18 9 6 20 1 0 2,48 3 1 0 2341 78,03 23 0,77 

VS3 P.Kupčák 27 23 4 6 18 1 2 2,24 1 2 0 5070 181,22 64 2,29 

VS4 I. Šádková 28 22 6 2 25 0 1 2,27 1 0 0 2899 103,5 5 0,17 
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Školní rok 2016/17 – Obchodní akademie a ekonomické lyceum 

 

Třída 
třídní 
učitel 

Počet 
žáků 

celkem 

z 
toho 

dívek 

z toho 
chlapců 

Výsledky na konci roku   

Průměrná 
známka 

Přestup/ 
 

zanechání 
studia 

Opakují 
ročník 

Vyloučení 
ze studia 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl neklasifikován Celkem Průměr Celkem Průměr 

EL1 
Lenka 
Budinská 30 24 6 18 11 0 1 1,48 0   0 0  1493 49,77 0 0 

EL2 
Jitka 
Týlová 29 22 7 9 20 0 0 1,93  0  0  0 2302 79,38 0 0 

EL3 
Čestmír 
Glogar 29 22 7 15 14 0 0 1,62  0  0  0 1989 68,59 0 0 

EL4 
Alena 
Kocůrková 22 18 4 10 12 0 0 1,61  0  0  0 570 25,91 0 0 

OA1 
Roman 
Jandl 32 27 5 3 26 3 0 2,26 2  1  0 2053 64,2 107 3,3 

OA2 
Dalibor 
Tomek 22 17 5 2 17 3 0 2,38 2 1 0 1660 75,45 1 0,05 

OA3 
David 
Žlebek 30 28 2 6 24 0 0 1,93 0  0 0 1770 59 5 0,17 

OA4 
Lenka 
Jírová 24 21 3 4 19 1 0 2,40 0 1  0 635 26,46 0 0 
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Školní rok 2016/17 – Zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum 

 

Třída 
třídní 
učitel 

Počet 
žáků 

celkem 

z 
toho 

dívek 

z toho 
chlapců 

Výsledky na konci roku   
Průměrná 

známka 

Přestup/ 
 

zanechání 
studia 

Opakují 
ročník 

Vyloučení 
ze studia 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl neklasifikován Celkem Průměr Celkem Průměr 

ZA1 
Martina 
Lacková 31 29 2 1 30 0 0 2,4 0 0 0 2570 82,9 6 0,2 

ZA2 
Iva 
Vránová 27 20 7 2 24 1 0 2,24 1  0 0 3751 62,22 2 0,1 

ZA3 
Milada 
Pěchová 28 25 3 3 24 1 0 2,35 1 0 0 3572 127,6 9 0,3 

ZA4 
Karla 
Csengeová 32 24 8 1 26 4 1 2,38 2 3 0 4426 138,3 18 0,6 

ZL1 
Gabriela 
Kraciková 27 22 5 6 21 0  0 1,99 0 0 0 2584 95,7 4 0,1 

ZL2 
Hana  
Blahetová 30 26 4 10 20 0 0 1,72 0 0 0 3667 122,2 42 1,4 

ZL3 
Lenka 
Michalová 28 26 2 6 22 0 0 1,99 0 0 0 4357 155,6 22 0,8 

ZL4 
Kateřina 
Klevarová 26 23 3 6 20 0 0 1,71 0  0 0 2607 100,3 0 0,0 

V5 
Pavla 
Mílková 21 18 3 5 16 0 0 2,03 0 0 0 2042 97,2 4 0,2 

PS2 
Lenka 
Solanská 25 23 2 17 8 0 0 1,52 0 0 0 1805 72,2 0 0,0 
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5.2    Maturitní zkoušky ve školním roce 2016 – 2017  

 
Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky součást Zdravotnictví 

  

Výsledky u maturitní zkoušky 
Neuzavřel 
4. ročník 

Celkem 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

4.ZA 1 20 7 3 31 

4.ZL 6 19 1 0 26 

V5 2 11 7 1 21 

PS2 18 7 0 0 25 

 

 

Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky součást Ekonomika 

  

Výsledky u maturitní zkoušky 
Neuzavřel 
4. ročník 

Celkem 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

EL4 7 15 0 0 22 

OA4 1 20 2 0 23 

 

 

Přehled prospěchu žáků u maturitní zkoušky součást IT a veřejnosprávní 

  

Výsledky u maturitní zkoušky 
Neuzavřel 
4. ročník 

Celkem 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

IT4 2 21 3 2 28 

VS4 3 21 3 1 28 
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6.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Ve školním roce 2016/17 byly splněny všechny úkoly minimálního preventivního programu na 

všech  součástech Mendelovy střední školy: 

 

- získání souhlasu rodičů k testování žáků na OPL 

- zadání, analýza a zpětná vazba dotazníku na klima 

- spolupráce s výchovnými poradkyněmi a metodiky prevence 

- spolupráce s rodiči 

- aktualizace SOS kontaktů  

- plánované besedy 

- podpora vyučujících 1. ročníků 

 

Na součásti Zdravotnictví proběhly tyto akce: 

 

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: 

 

- prožitkový program Řidičák internetového surfaře (zaměřený na kyberšikanu - 1. – 3. 

ročníky) 

- beseda „Nehodou to začíná“ – 1. – 3. ročníky 

- „Revolution train“ – protidrogový vlak – účast vybraných zájemců z 1. – 3. ročníků 

 

Na součásti IT a veřejnosprávní se uskutečnily akce: 

 

1. ročníky 

- adaptační kurzy (viz dřívější zpráva) 

- program na rozvoj spolupráce a důvěry (v rámci LVK, únor 2017) 

- skupinová práce na téma Alkohol, drogy, kouření v rámci předmětu TEV (listopad 2016) 

- beseda o HIV, AIDS a sexuální hygieně (14. červen 2017) 

- zásady poskytování první pomoci (hodiny TEV) 

- dotazníkové šetření „Klima školy“ (červen 2017) 

- beseda s Policií ČR – trestněprávní odpovědnost dětí a mládeže se zaměřením na šikanu, 

kyberšikanu a drogy (květen 2017) 
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 2. ročníky 

- beseda na téma „Pohlavní život a vztahy“ v hodinách TEV, SKU (leden 2017) 

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

komunikaci (březen 2017 – VS2) 

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

(únor 2017) 

 

3. ročníky 

- skupinová práce „Agresivita, asertivita, pasivita“, nácvik asertivního chování (duben 2017, 

VS3) 

- beseda a diskuse na téma „Kyberšikana“ s rozborem konkrétních situací (listopad 2016) 

- skupinové aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce sebedůvěry a důvěry (TK září 2016) 

 

 4. ročníky  

- beseda na ÚP (leden, únor 2017) 

 

 1. – 4. ročníky 

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

v hodinách TEV) 

- zapojení do charitativních projektů dle vlastního rozhodnutí tříd 

- beseda „Nehodou to začíná“ (červen 2017) 

- „Revolution train“ – protidrogový vlak – účast vybraných zájemců napříč obory 

 

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

intervence při sebepoškozování a gamblerství. Řešení případu šikany v IT1 spoluprací s rodiči. 

Na součásti Ekonomika: 

1.ročníky  

- adaptační kurzy (viz dřívější zpráva)  

- beseda na téma Kyberšikana 

- „Revolution train“ – protidrogový vlak – účast vybraných zájemců napříč obory 

- beseda „Nehodou to začíná“ 

2.ročníky  

- přednáška na téma Sekty 

- beseda „Nehodou to začíná“  

3. ročníky  

- beseda „Nehodou to začíná“ 
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4. ročníky 

- beseda na téma mezilidské vztahy z objektivních důvodů neproběhla 

Úkoly pro příští školní rok:  

- připravit a realizovat adaptační kurzy  

- dodržovat školní preventivní strategii  

- pokračovat v besedách na aktuální témata  

- zadat a vyhodnotit dotazník pro žáky na klima ve třídách   

- pokračovat v projektu Adopce na dálku  

- účast v projektech nadace „Člověk v tísni“ 

- spolupráce s výchovnými poradci 

- spolupráce s třídními učiteli 

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

turistickém kurzu 

- aktualizace SOS kontaktů a nástěnky preventistů 

 

 

6.1 Výchovné poradenství 

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

poradenských zařízeních. 

 

V letošním školním roce byla výchovnou poradkyní na součásti Informační technologie a veřejno- 

správní  a zdravotnické součásti Miroslava Hermanová, která spolupracovala na  součásti IT a VS 

s ŠMP Mgr. Irenou Šádkovou a  na  zdravotnické součásti  s ŠMP Mgr. Milanem Rapčanem. 

Vzhledem k rozsáhlejší náplni výchovného poradce bude od příštího roku na součásti IT a VS  

výchovnou poradkyní Mgr. Irena Šádková. Na součásti Ekonomika působila v práci výchovné  

poradkyně  Mgr. Andrea Rušarová  ve spolupráci s ŠMP Mgr. Lenkou Jírovou.   

Obě výchovné poradkyně mezi sebou konzultují a spolupracují. Rovněž spolupracují se všemi 

učiteli, poskytují jim metodickou a informační podporu, s třídními učiteli se pravidelně scházejí, a 

to v rámci metodického vedení třídních učitelů. Větší problémy jsou konzultovány také s vedením 

školy.  

 

Úkoly výchovného poradenství, které byly stanoveny v plánu činnosti na školní rok 2016/2017,  byly 

postupně  splněny. 

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

potřebami. Práce s těmito žáky se řídí Vyhláškou 27/2016. Všichni učitelé byli seznámeni s touto 

vyhláškou, rovněž se změnou podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Žáci, kteří byli vyšetřeni ve školském poradenském zařízení, obdrží společně se školou doporučení 

ke vzdělávání podle nových pravidel, tedy zařazením do stupně podpůrných opatření a to 

podpůrnými opatřeními, včetně jejich normované finanční náročnosti. Všichni učitelé jsou 

pravidelně informováni o potřebách žáků vedených v evidenci PPP Nový Jičín, Kroměříž a SPC 

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

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

případné problémy jsou řešeny s žákem a vyučujícími daných předmětů.  

 

Poradenská činnost 
Informace o žácích se speciálně vzdělávacími potřebami  



 - 23 - 

Součást Ekonomika (obchodní akademie a ekonomické lyceum) 

a. První stupeň podpory – 8 žáků (sociální znevýhodnění, výchovné problémy – 

záškoláctví, psychické problémy) 

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

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

byl vypracován individuální výchovný plán, který byl v pravidelných intervalech 

vyhodnocován a upravován. V závažnějších případech se spolupracovalo se střediskem 

výchovné péče v Novém Jičíně a školním metodikem prevence. 

 

b. 2. – 5. stupeň podpory – 9 žáků (vývojové poruchy učení a chování, středně těžká vada 

řeči) 

 

Součást Zdravotnictví (zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent) 

a. První stupeň podpory – 5 žáků (sociální znevýhodnění, riziko školní neúspěšnosti) 

Žákům se sociálním znevýhodněním byly poskytnuty učebnice ze školního fondu. Dva  

romští žáci dostávali finanční  příspěvek z grantu na Podporu romských žáků MŠMT.  

b. 2 - 5. stupeň podpory -10 žáků (vývojové poruchy učení a chování) u jedné žákyně je 

uplatňována pedagogická intervence z anglického jazyka. 

PPP poradna z Kroměříže si vyžádala vyhodnocení podpůrných opatření u žákyně s druhým stupněm 

podpory.  

 

Součást Informační technologie a veřejná správa (informační technologie a veřejnoprávní činnost) 

a. První stupeň podpory - 2 žáci ( sociální znevýhodnění, neurologické a psychické problémy) 

b. 2 - 5. stupeň podpory - 11 žáků (vývojové poruchy učení, chování)  

 

Na žádné součásti nebyl podán žádný návrh na vyšetření v PPP.  

Výchovné poradkyně spolupracují s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně 

pedagogickým centrem v Ostravě. 

Na součásti IT a VS měli  individuální studijní plán žákyně Adriana Zajíčková – VS 4 - od 1.11. 2016- 31.8. 

2017- zdravotní důvody, dále žákyně Zuzana Michoňková – VS4 – od 1.11. 2016 - 31.8. 2017 – zdravotní 

důvody  a žák Martin Brandejs – IT1 – od 13.3. 2017 - 31.8.2017 - zdravotní důvody.  

Na součásti Divadelní měly individuální studijní plán 2 žákyně – Pavlína Boková – ZA4 - od 1.3. 2017 

-31.8. 2017 – zdravotní důvody a žákyně Klára Kroupová – ZA4 – od 22.3. 2017 - 31.8. 2017 – zdravotní 

důvody. 

 

Poradenství pro rodiče a žáky 

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

s osobními a psychickými problémy nebo problémy v rodině, popřípadě se svými partnery. 

V případě školního neúspěchu měli možnost využívat konzultační hodiny výchovných poradkyň, 

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

předmětu nebo vypracování plánu pedagogické podpory. Výchovné poradkyně pomohly nalézt 

žákům vhodné učební styly a naučily je rozplánovat si učební činnosti. U nezletilých žáků byli 

mnohdy přítomni i rodiče. V případě psychických problémů vážnějšího rázu byly poskytnuty 

rodičům nezletilých žáků kontakty na psychology, psychiatry, v případě zletilých žáků obdrželi 

tyto kontakty samotní žáci.  
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Na součásti Ekonomika byla poskytnuta třídám 3.A a 3.B ve spolupráci s okresním metodikem 

prevence krizová intervence. Důvodem byly narušené vztahy ve třídě.  

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

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

 

Preventivní opatření 
 

Výchovné poradkyně na součásti IT a VS, součásti Zdravotnictví a Ekonomika  se již v měsíci 

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

jim poskytují informace o práci školského poradenského zařízení, sdělují jim náplň činnosti 

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

školním řádem jsou pak  žáci a jejich rodiče prokazatelně seznámeni v září, na začátku školního 

roku. Na součásti Zdravotnictví a IT a VS je pak žákům nabízeno testování učebních stylů a 

strategie - jak se co nejlépe učit. Na všech součástech se výchovné poradkyně setkávají na 

začátku školního roku s žáky prvních ročníků. Zjišťují jejich motivaci ke studiu a seznamují  je 

ve spolupráci s třídními učiteli se školním řádem.   

Na součásti Ekonomika výchovná poradkyně provedla komunitní sezení ve třídě 3.B.  

 

Žáci pobírající romskou podporu 

 

Ve školním roce 2016 - 2017 o „Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních 

škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří  požádali tito žáci: 

 Dražkovič Zoltán –  ZA 4 (součást Zdravotnictví) 

 Ferencová Jarmila – ZA 3 (součást Zdravotnictví) 

 Kováčová Anežka – 3. A (součást Ekonomika)  
  

Kázeňská opatření 

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

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

omlouváním nepřítomnosti ve vyučování, neplněním školních povinností, porušováním školního 

řádu. Jako vhodná opatření proti záškoláctví se jeví důsledné dodržování školního řádu, 

systematická kontrola omluvenek třídními učiteli, součinnost se zákonnými zástupci, analýza 

příčin problémů se školní docházkou, pohovory a jednání s výchovnými poradkyněmi. Všechny 

problémy byly řešeny v úzké spolupráci s třídními učiteli a dalšími vyučujícími, se zákonnými 

zástupci, školními metodiky prevence. Ve třídě IT1 s častějšími kázeňskými problémy, výchovná 

poradkyně učinila osobní setkání s žáky, společně pak nastavili pravidla chování a jednání ve třídě, 

ale i mezi sebou samými. Při osobních pohovorech, jednáních se studenty nebo rodiči se řešily 

méně závažné kázeňské prohřešky, pomohla osobní domluva a nemusela být svolána výchovná 

komise.  

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

 krátkodobá, neomluvená absence,   

 opakované záškoláctví 

 lhaní, nevhodné chování, podvody  

 opakované pozdní příchody do vyučování 

 pozdní omlouvání absence  

 používání mobilních telefonů ve výuce  
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Výchovná opatření: 

Součást 
Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

Snížený stupeň 

z chování 

Výchovná 

komise 

Podmíněné 

vyloučení 

Vyloučení 

ze studia 

Přerušení 

studia 

IT a VS 40 18 11 (II. st.) 30 4 0 

 

1 

 

Zdravotnictví 13 4 

 

2 (II. st.), 

 

11 2 0 1 

Ekonomika 6 2 3 (II. st.), 

2 (III. st.) 

12 2 0 

 

0 

 

Celkem 59 24 
1630II. st.), 

2 (III. st.) 
52 8 0 2 

 

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

problémy měli, dochází každé čtvrtletí, nebo podle potřeby na individuální pohovory 

s výchovnými poradkyněmi. Výchovné poradkyně v tomto směru spolupracují i se zákonnými 

zástupci, třídními učiteli, metodiky prevence, s OSPOD v Novém Jičíně, střediskem výchovné 

péče v Novém Jičíně.  Žáci se obraceli na výchovné poradkyně také s osobními, rodinnými 

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

 

Udělené pochvaly 

Součást Ekonomika 

Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ 

1. ročník 50 0 

2. ročník 23 3 

3. ročník 31 3 

4. ročník 26 4 

Celkem 130 10 

 

Součást IT a VS 

Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ 

.1.  ročník 9 0 

2.  ročník 3 0 

3.  ročník 4 0 

4,  ročník 5 4 

Celkem 21 4 

 

Součást Zdravotnictví (pozn.: 5. ročník = večerní studium, PS2 = večerní studium) 

Třída Pochvala TU Pochvala ŘŠ 

1.  ročník 3 0 

2.  ročník 21 0 

3.  ročník 17 2 

4.  ročník 14 12 

5.  ročník 1 0 

PS2 ročník 0 1 

Celkem 56 15 

Celkem za všechny součásti: 207 pochval třídního učitele a 29 pochval ředitelky školy. 
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Společné aktivity ve školním roce 2016/2017 
 

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

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

výměna zkušeností, hodnocení dotazníků - klima ve třídě, prevence užívání alkoholu a drog 

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

řádem  

 Informace o přípravných kurzech na vysoké školy   

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

Jičíně, Kroměříži, speciálně pedagogickým centrem v Ostravě, střediskem výchovné péče 

v Novém Jičíně 

 Informace výchovných poradkyň  rodičům budoucích 1. ročníků –  červen 2017  

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

 Pravidelné metodické schůzky výchovných poradců  s třídními učiteli a s vedením školy  

 

Kariérové poradenství 

 

Informace k maturitním zkouškám: 

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

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

zjistit další informace.  Na začátku 4. ročníku si žáci na součásti Divadelní volí volitelné předměty 

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

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

zúčastnili fiktivního výběrového řízení na pozici asistent/ka starosty MÚ Nový Jičín a účetní ve 

firmě SSI Schäffer Hranice.  

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

Na součásti Divadelní je pro žáky 3. ročníků pořádán Den s profesionály, kdy zdravotníci z praxe 

informují žáky o svých profesích, vše probíhá formou workshopů. Rovněž na součásti Divadelní 

probíhá seminář s praktickou výukou sebeobrany zdravotníků v nemocničním prostředí.  

Na součásti Divadelní probíhá prezentace zástupců VOŠ z Ostravy, bývalých studentů, hlavních 

sester z nemocnice v Novém Jičíně, ve Frýdku – Místku. 

Na součásti Tyršova probíhá prezentace Slezské univerzity v Ostravě – fakulty veřejných politik, 

VOŠ z Ostravy - obor veřejná správa. 

Na součásti Dukelská probíhají prezentace jednotlivých vysokých škol od bývalých studentů.  

  

Setkání s žáky 4. ročníku  

V září na všech třech součástech probíhá pravidelná schůzka s žáky 4. ročníků a  dálkového studia, 

kdy se mohou dozvědět o možnostech dalšího vzdělávání, výchovné poradkyně je seznámí 

s užitečnými odkazy na vysoké, vyšší odborné školy, podají informace pro ty, kteří chtějí nastoupit 

do zaměstnání. 

.  

Další aktivity pro 4.ročníky – všechny tři součásti:  

Návštěva veletrhu vysokých škol v Brně – Gaudeamus  

Informace společnosti SCIO o národních srovnávacích zkouškách  

Návštěva Úřadu práce v Novém Jičíně  
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Informace pro žáky základních škol 

 

Všechny tři součásti:  

veletrh Gemma Nový Jičín – 2. - 3. listopad 2016 

dny otevřených dveří 10.- 11. listopad., 14. prosinec 2016 

návštěvy vyučujících na základních školách – prezentace oborů  

posílání newslettrů výchovným poradcům na základní školy  

součást Dukelská – přijímací zkoušky nanečisto - 27. ledna, na součásti zdravotnictví - 31. března 

součást Dukelská – soutěže pro žáky 8.a 9. tříd, - ZAV, IT, finanční gramotnost 

součást Divadelní – prezentace 1. pomoci a prevence kouření, karcinomu pro žáky 8. a 9. ročníků, 

prezentace oboru 

součást Tyršova – sobotní workshopové dopoledne – prezentace výpočetní techniky, oboru  IT pro 

žáky základních škol  

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Vzdělávání  pedagogických pracovníků vychází ze směrnice ředitelky školy k dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků a dvouletého plánu DVPP. Je hlavní prioritou školy a slouží k rozvoji 

lidského potenciálu učitelů a žáků školy. Učitelé a vedení školy využívají semináře a kurzy 

z nabídky vzdělávacích institucí a ped. center, které jsou nabízeny i bezplatně v rámci projektů EU. 

Nedílnou součástí vzdělávání je rovněž samostudium, e-learningové kurzy a vlastní tvůrčí práce 

učitelů v rámci školních i zahraničních projektů. Důležitou složku tvoří odborné vzdělávání učitelů 

odborných předmětů. V tomto šk. roce ukončily dvouleté kvalifikační specializační studium 

výchovného poradenství dvě vyučující školy. 

 

Každý vyučující eviduje své vzdělávání na osobních listech DVPP, které jsou součástí jeho osobní 

dokumentace. Přehled plnění je veden v evidenci předsedů předmětových komisí a zástupci 

ředitelky školy. 

 

Celkem bylo v tomto školním roce 2016/2017 vyčerpáno na vzdělávání Kč 335 625,-. Tato částka 

se skládá z prostředků na akreditované vzdělávání a ostatní vzdělávání pedagogických i 

nepedagogických pracovníků, z přímých výdajů MŠMT ve výši Kč 92 817,- (2016) + 30 783,- 

(2017) a  z provozních prostředků zřizovatele bylo využito Kč 75 531,- (2016) + 2 747,- (2017) a 

Kč 133 746,-.(2016) z prostředků na vzdělávání v rámci projektových aktivit Erasmus+ v rámci 

projektu Profesní růst II. 

 

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

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

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

učitelů i žáků školy. viz příloha č. 1 
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Učitelé školy se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí 

      

Pracoviště Zdravotnictví Datum akce: Název vzdělávání: Osv. 

Vzdělávání šk. rok 2016/17 Datum akce Název vzdělávání  

PhDr. Renata Važanská 3.-5.11.2016 Konference ředitelů zdravotnických škol ne 

 30.1.-1.2. 2017 Ředitelská dílna  ano 

 27.1.-17.2. 2017 Zpětná vazba – mentoring a kaučink ne 

 5.4.2017 Neurověda ve vzdělávání IV. ano 

 6.4.2017 Preventivní progr.v ošetřovatelské péči ano 

  - 12. vědecká konference VŠZ Praha ano 

 25.4.2017 Seminář ředitelů zdrav. škol – MŠMT Praha ano 

    

Mgr. Karla Csengeová celoročně Anglický jazyk – e-learning ne 

 

1x měsíčně, 

celoročně Školení vedoucích kurzů Učení B.G. ne 

    

Ing. Václav Herman šk.r. 2016/17 Praktický kurz z geriatrie ne 

    

Mgr. Miroslava Hermanová 9.12.2016 Jak sestavit plán PLPP ano 

 20.9.2016 Inkluze ano 

 29.11.2016 Workshop pro výchovné poradce ano 

 šk.r. 2016/17 Studium výchovného poradenství ano 

    

Mgr. Petra Janíčková 25.9.2016 Dezinfekce a hygiena ve zdrav. zařízeních ne 

    

Mgr. Renáta Klementová 9.-11.1.2017 Doškolovací kurz instruktora lyžování ano 

 17.-19.3.2017 Hodnotitel PP AJ PUP – refresh ne 

 28.3.2017 Školení předsedů zkušebních MK ano 

 2.5.2017 Seminář Maturita Solution ano 

    

Mgr. Gabriela Kraciková podzim 2016 Teaching your Subject in English  ne 

    

Mgr. Martina Lacková říjen 2016 Intenzivní medicína – práce na CUP ano 

 březen 2017 Zadavatel MZ ano 

    

Mgr. Zdeněk Lédr 9.-11.1.2017 Doškolovací kurz instruktora lyžování ano 

    

Mgr. Pavlína Lédrová 13.1.2017 Zadavatel MZ ano 

 21.1.2017 Zadavatel PUP MZ ano 

 13.3.2017 Hodnotitel písemné práce CJL ne 

 16.3.20174 Rater – hodnotitel otevřených úloh MZ ano 

    

Ing. Lenka Michalová celoročně Jazyky online – AJ ne 

    

Bc. Pavla Mílková květen 2017 Den s profesionály ne 

    

Mgr. Denisa Navrátilová 15.12.-27.1.2017 Hodnotitel ústní zkoušky AJ ano 

 11.1.2017 Zadavatel MZ ano 

 9.2.2017 Zadavatel PUP MZ ano 

 23.3.2017 Hodnotitel ústní zkoušky AJ PUP ano 
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Ing. Jana Pagáčová celoročně Samostudium – marketing ve školní praxi ne 

 celoročně Webináře ČSN 01 6910 ne 

 celoročně On-line kurz studium AJ ne 

  On-line kurz – Tvorba testů  ne 

  Finanční gramotnost do škol ne 

    

Mgr. Milada Pěchová celoročně On-line kurz PRISCO ne 

 celoročně On-line kurz studium AJ ne 

    

Mgr. Lubomír Purmenský 9.-11.1.2017 Doškolovací kurz instruktora lyžování ano 

    

Mgr. Milan Rapčan 28.3.2017 Školení předsedů MK ano 

 7.6.2017 Podporující výchovný styl ne 

    

Mgr. Lenka Solanská 25.10.2016 Odborná konference – léčba chronicky nemocných  ano 

 březen 2017 Cytostatická léčba ne 

    

Mgr. Alžběta Šuláková 30.11.2016 Školení IKT ne 

 celoročně  Studium RUJ ne 

    

Mgr. Simona Tylová celoročně On-line studium AJ ne 

 27.10.2016 Školení metodiky vyučování PP ne 

 25.5.2017 Podpora odb. vzděl. a spol. se zam. ano 

 31.3.2017 Ostrava v urgentní péči ano 

    

Mgr. Iva Vránová celoročně Arteterapie ne 

 říjen 2016 Seminář arteterapie ne 

 březen 2017 Seminář arteterapie ne 

    

Mgr. Radmila Vrbková celoročně Studium RUJ ne 
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Pracoviště IT a VS Datum akce: Název vzdělávání: Osv. 

Vzdělávání šk. rok 

2016/17 Datum akce 

  

Ing. Ladislav Abrahám 15.6.2017 Školení pro úspěšné žadatele - grant KA101 ne 

    

Ing. Jiří Arnošt 25.4.2017 Vývoj konceptu ECDL ne 

 10.2016-6.2017 Jazyky online ne 

 12.6.2017 Kybernetická bezpečnost ne 

    

Mgr. Jana Baďurová říjen-červen 16/17 Jazyky online ne 

    

Mgr. Jan Bobek 9.-11.1.2017 Doškolovací kurz instruktora lyžování ano 

 22.3.2017 Nudná prezentace? Sprrykalp ne 

 6.-7.4.2017 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání MSK ne 

 28.4.2017 Podpora polytechnického vzdělávání ne 

 12.6.2017 Kybernetická bezpečnost ne 

    

Ing. Petr Brandejs celoročně On-line studium angličtiny ne 

 24.2.2016 Školení cizí jazyky - Robotel ne 

 2.5.2016 Školení cizí jazyky - Robotel ne 

 28.1.2016 Jak aplikovat metodu CLIL do výuky ano 

    

Ing. Olga Galiová říjen-červen 16/17 Jazyky on-line ne 

 30.5.2017 Kujte pikle – jak vést poradu v angličtině ano 

 30.5.2017 Uspějte u přijímacího pohovoru a získejte práci snů ano 

    

Mgr. Martin Jermář 29.11.2016 Správní řízení ano 

    

Mgr. Petr Kupčák 7.-9.1.2017 Doškolovací kurz Snowboardingu ano 

 9.2.2017 Security Fundamentals ano 

 12.6.2017 Kybernetická bezpečnost ne 

    

Mgr. Břetislav Macek 3.2.2017 Seminář pro učitele matematiky ano 

 17.3.2017 Seminář pro ŠMK ano 

    

Mgr. Moravcová Lucie říjen–červen 16/17 Jazyky on-line ne 

 26.5.2017 Jak na český pravopis (on-line) ano 

 31.5.2017 Kujte pikle – jak vést poradu v angličtině ano 

    

Mgr. Milan Nohel 9.2.2017 Přírodovědný inspiromat  ne 

 12.6.2017 Kybernetická bezpečnost ne 

    

Ing. Pavla Rosová 12.6.2017 Kybernetická bezpečnost ne 

    

Mgr. Monika Stanková 11.10.2016 Rodinné právo – kurz ano 

 3.1.2017 Jak na český pravopis (on-line) ano 

 únor,březen 2017 Rater k MZ a PJZ 2017 ano 

 18.3.2017 Seminář – PhDr. Pekařová L ne 

 .26.5.2017 Seminář k oblastem intervencí KA4 ne 

    

Mgr. Irena Šádková 28.11.2016 Workshop sportovní psychologie ne 
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Mgr. Irena Šádková 15.3.2017 Seminář ŠMP k dotacím ne 

 18.3.2017 Seminář – PhDr. Pekařová L ne 

 12.4.-20.5.2017 Zdravotník zotavovacích akcí  ano 

 5.6.2017 Seminář ŠMP ne 

 29.-30.6. Hodina pohybu navíc –seminář pro učitele TEV ano 

 celoročně Jazykový kurz AJ ne 

    

Mgr. Marie Vraná 16.-18.9.2017 Dílny Heuréky – 15. mezinárodní konference ne 

 21.-23.10.2016 Heuréka pro střední školy ne 

 25.-27.11.2016 Heuréka pro střední školy ne 

 18.1.2017 Elixír do škol (workshop fyziky) ano 

 3.2.2017 Seminář pro učitele matematiky ano 

 9.2.2017 Přírodovědný inspiromat  ne 

 22.2.2017 Elixír do škol (workshop fyziky) ano 

 24.-26.2.2017 Heuréka pro střední školy ne 

 15.3.2017 Elixír do škol (workshop fyziky) ano 

 7.4.2017 Seminář pro učitele fyziky ano 

 18.4.2017 Elixír do škol (workshop fyziky) ano 

 12.-14.5.2017 Konference Elixír do škol ano 

    

Mgr. Petr Zapletal 4.1.2017 Konzultace – vzdělávací projekty ne 
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Pracoviště 

Ekonomika Datum akce Název vzdělávání Osv. 

Vzdělávání šk. rok 

2016/17 Datum akce   

Ing . Monika Kubiszová 1.11.2016 Konzultační seminář pro management školy ano 

 3/16-3/17 Studium pro koordinátory ŠVP 250 e-learning ano 

 13.3.2017 FRED – názorná výuka s pomocí on-line materiálů ano 

 21.3.2017 Aktivní učitel současnosti ano 

 26.4.2017 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě ano 

    

Mgr. Ivana Bajtková 2.12.2016 Poválečný stručný souhrn ne 

    

Mgr. Čestmír Glogar březen 2017 Office 365, Power Bi ne 

 14.6.2017 POKOS ano 

    

Mgr. Roman Jandl březen 2017 Office 365, ONE NOTE ne 

 červenec 2017 Typologie MBTI ne 

    

Mgr. Lenka Jírová 16.11.2016 Žák s problémovým chováním ano 

 březen 2017 Office 365, ONE NOTE ne 

    

Mgr. Alena Kocůrková 30.11.2016 Kurz ITE ne 

 13.3.2017 FRED – názorná výuka s pomocí on-line materiálů ano 

 březen 2017 Office 365, ONE NOTE ne 

    

PhDr. Jarmila Kudělková 30.11.2016 Kurz ITE ne 

 březen 2017 Office 365, ONE NOTE ne 

    

Ing. Luboš Mašek březen 2017 Office 365, ONE NOTE ne 

    

Ing. Zdeněk Matúš listopad 2016 Digitální vzdělávání ve škole ano 

 leden 2017 Webinář Erasmus – průběžná zpráva ne 

 únor 2017 Webinář Power Bi ne 

 květen 2017 Roadshow- novinky Microsoft ne 

 červen 2017 Digitální škola dneška ano 

    

Ing. Jiřina Nováčková březen 2017 Office 365, ONE NOTE ne 

    

Mgr. Andrea Rušarová 16.11.2016 Žák s problémovým chováním ano 

 19.12.16-9.1.17 Let´s speak – Cambridge English teacher training seminar ano 

 13.3.2017 FRED – názorná výuka s pomocí on-line materiálů ano 

 13.6.2017 Systematický úvod do problematiky nadání ano 

 9/ 2016-6/2017 Studium výchovného poradenství – 2. ročník ano 

    

PhDr. Radan Skřivánek březen 2017 Office 365, ONE NOTE ne 

    

Mgr. Hana Škyvarová březen 2017 Office 365, ONE NOTE ne 

    

Mgr. Dalibor Tomek březen 2017 Office 365, ONE NOTE ne 

    

Mgr. Jitka Týlová 30.11.2016 Kurz ITE ne 

 březen 2017 Office 365, ONE NOTE ne 

    

Mgr. David Žlebek 27.1.2017 Setkání geografů ano 

 březen 2017 Office 365, Power Bi ne 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
8.1 Výsledky soutěží, olympiád a dalších aktivit žáků 

 

Mezi hlavní cíle předmětových komisí na škole patří podpora nadaným a motivovaným žákům. 

Žáci jsou připravování na účast v soutěžích školních, regionálních, krajských, státních, ale i 

mezinárodních. 

 

Na škole jsou organizována školní kola, ale i některá regionální a krajská kola soutěží. Podrobný 

přehled o umístění našich žáků je uveden v příloze č. 2. 

 

V rámci předmětové komise CJL proběhla olympiáda v CJL. 

 

Výsledky školních kol: 

Součást: Umístění na 1. místě Umístění na 2. místě 

IT a veřejnosprávní Martin Jaroš (IT3) Karolína Pustějovská (VS3) 

Ekonomika Tereza Janýšková (EL3) Nikol Machová (EL3) 

Zdravotnictví 

 

Hana Jamborová (ZL3)) Dana Habermannová (ZL3) 

 

Výsledky v okresním kole: 

Škola Jméno 

Počet 

bodů Umístění 

Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R.  19 1. 

Masarykovo Gymnázium Příbor  18,5 2. 

Gymnázium a SOŠ Nový Jičín  18 3. 

Gymnázium a SPŠEI Frenštát p. R.  17,5 4. 

Masarykovo Gymnázium Příbor  17 5,.6. 

Gymnázium M. Koperníka, Bílovec  17 5,.6.. 

Mendelova SŠ, Nový Jičín Martin Jaroš (IT3) 15 7.-8. 

SPdgŠ a SZŠ sv. A. České Odry  15 7.-8. 

Gymnázium M. Koperníka, Bílovec  14 9. 

Gymnázium a SOŠ Nový Jičín  13 10. 

Mendelova SŠ, Nový Jičín Karolína Pustějovská (VS3) 11 11.-13. 

Mendelova SŠ, Nový Jičín Hana Jamborová (ZL3) 11 11.-13. 

SPdgŠ a SZŠ sv. A. České Odry  11 11.-13.. 

SŠ Ekonomická, Studénka  6 14. 

Mendelova SŠ, Nový Jičín Dana Habermannová (ZL3) 4 15. 

 

Účast v Olympiádě v českém jazyce hodnotíme jako úspěšnou. Mendelova střední škola 

opakovaně potvrdila, že zde její studenti dosahují – v okresním srovnání – nejlepších výsledků 

mezi středními odbornými školami (ve srovnání s gymnázii pochopitelně zaostává). 
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Předmětová komise společenských věd připravila školní kola soutěží: 

 

Argumentační soutěž z veřejné správy a práva – 30. 11. 2016 

1. Kristýna Kohoutová (VS4) 

2. Marie Balová (VS4) 

3. Dominika Polášková a Simona Čeladníková (VS2) 

 

Vědomostní soutěž z veřejné správy a práva – 16. 3. 2017 

1. Marie Balová (VS4) 

2. Kristýna Kohoutová (VS4) 

3. Linda Papáková (VS4) 

 

Dějepisná soutěž „Osobnosti 20. století“- 1. 3. 2017 

1. Vojtěch Tomečka (IT2) 

2. Nikol Hubová (ZK4) 

3. Marián Sattek (ZAl) 

 

V předmětové komisi přírodovědných předmětů se vyučujícím daří rozvíjet logické a 

matematické myšlení žáků v těchto soutěžích: 

 Piškvorky – školní kola, celoškolní kolo a regionální kolo 

 Sudoku – školní kola a celoškolní kolo 

 Sudoku – krajské kolo – Havířov 

 Matematický klokan 

 Logická olympiáda 

 Matematická soutěž 

 

Velký prostor na naší škole je již tradičně věnován rozvoji ICT dovedností našich žáků, pro které 

se otevřel prostor k soutěžení v rámci práce předmětové komise ICT. 

 

Školní kolo soutěže MS OFFICE 

Dne 18. 11. 2016 proběhlo školní kolo soutěže v oblasti ICT. Soutěže se zúčastnilo 11 žáků 

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

příklady v softwaru MS OFFICE – Word, Excel a PowerPoint. Na vypracování každé části soutěže 

byl stanoven časový limit 30 minut. 

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

maximálně 30 bodů). Na prvním místě se umístil Martin Jaroš ze třídy IT3, na druhém místě Patrik 

Suchopa ze třídy IT3 a na třetím místě Lukáš Jiříček ze třídy IT4 (všichni ze součásti IT a 

veřejnosprávní). 

Do regionální soutěže OFFICE 2017 postoupili Martin Jaroš, Patrik Suchopa (součást IT a 

veřejnosprávní) a Kateřina Glogarová (součást Ekonomika). 

 

Regionální soutěž v MS OFFICE 

V úterý 6. prosince 2016 uspořádala Mendelova střední škola, Nový Jičín, Divadelní 4, pracoviště 

Ekonomika, ve spolupráci s Krajským zařízením pro DVPP a IC, Nový Jičín, příspěvková 

organizace, již jedenáctý ročník regionální soutěže OFFICE 2016. Soutěž si kladla za cíl prověřit 

znalosti informačních technologií žáků z 22 středních škol celého kraje. Žáci museli absolvovat 

všechny tři části soutěže (textový editor, tabulkový procesor a prezentační program) ve verzi MS 

OFFICE 2013 a LIBREOFFICE, v letošním roce doplněné o úkoly z grafiky. Výsledky 

z jednotlivých částí se sečetly a určily konečné pořadí. Zúčastnilo se 60 žáků ze všech koutů 

Moravskoslezského kraje, například z Nového Jičína, Vítkova, Českého Těšína, Bruntálu, Ostravy, 
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Krnova, Orlové, Frýdku-Místku či Opavy. Žáci na prvních osmi místech byli oceněni hodnotnými 

věcnými cenami od jednotlivých sponzorů. 

 

Výsledková listina 

Pořadí Jméno Příjmení Škola 

1. Patrik Suchopa Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. 

2. Ivana Saranová Gymnázium Český Těšín, p. o. 

3. David Hrdlička Střední škola teleinformatiky, Ostrava 

4. Kateřina Glogarová Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. 

5. Jakub  Berger OA Ostrava-Mariánské Hory 

6. Martin Jaroš Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. 

7. Martin Madzia SPŠOAJŠ Frýdek-Místek 

8. Miroslav Funiok Obchodní akademie Český Těšín 

9. Kristián Poslt SPŠ chemická akademika Heyrovského Ostrava 

10. Adriana Kudělková SPŠOAJŠ Frýdek-Místek, přspěvková organizace 

 

V soutěži družstev zvítězili žáci naší Mendelovy střední školy, na druhém místě se umístila SPŠ 

OA JŠ Frýdek-Místek a bronzový stupínek obsadila Střední škola teleinformatiky z Ostravy. 

 

Studentské trenérské centrum 

Dne 30. 11. 2016 proběhlo výběrové řízení do programu Studentské trenérské centrum 

společnosti Microsoft. Výběrového řízení se zúčastnilo 12 žáků středních škol z celého 

Moravskoslezského kraje, z toho byli 3 žáci z naší školy. Do celostátního kola postoupil Petr 

Zavadil ze třídy IT2. Zloňského školního roku pokračoval v činnosti centra Josef Křenek za třídy 

IT 4. 

 

Bobřík informatiky 

Kategorie Senior 

Za školu se kategorie zúčastnilo 51 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhli a úspěšnými řešiteli se 

stali Lukáš Jiříček, Martin Jaroš a Jan Zátopek. Lukáš Jiříček postupuje do krajského kola. 

Celkem se v této kategorii zúčastnilo 5930 soutěžících. 

  

Pořadí Body Jméno Třída 

23 216 Jiříček Lukáš IT4 

366 156 Jaroš Martin IT3 

397 155 Zátopek Jan IT4 

Kategorie Junior 

Za školu se kategorie zúčastnilo 42 soutěžících. Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se 

stali Vojtěch Kosa, Kristýna Polášková a Miroslav Kučera. Celkem se této kategorie zúčastnilo 

12 154 soutěžících. 

 

Pořadí Body Jméno Třída 

901 164 Kosa Vojtěch IT2 

1142 156 Polášková Kristýna IT2 

1313 152 Kučera Miroslav IT1 

 

Dopoledne workshopů 

V sobotu 22. 10. 2016 proběhlo na Mendelově SŠ “IT dopoledne pro všechny od 9 do 99 let”, 

které škola organizovala společně s Google Edu Group Novojičínsko.V rámci celoevropského 
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týdne programování, tzv. Codeweeku, proběhly 3 workshopy na téma programování robotů, tvorby 

počítačových her a vytváření Apps scriptů. 

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

realitu, aplikace pro Android, digitální fotografii, či tabulkové procesory. Studenti se zájmem o IT 

se mohli zúčastnit semináře “Úspěšný Iťák a ještě trochu víc”. 

Partnery IT dopoledne byly Vysoká škola báňská, firma Tieto a učitelé z Gymnázia Nový Jičín a 

VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. 

 

Mezinárodní soutěž ICT pro zvýšení kvality středoškolského vzdělání 

říjen, Španělsko – ALCOY 

 

V termínu od 2. do 8. října 2016 se ve španělském měst Alcoy (asi 100 km od Valencie) 

uskutečnilo mezinárodní setkání studentů a učitelů, které je součástí projektu Erasmus+ s názvem 

Mezinárodní soutěže ICT pro zvýšení kvality středoškolského vzdělání. V rámci tohoto setkání 

byla ve čtvrtek 6. října 2016 zorganizována mezinárodní soutěž v ICT (ovládání kancelářského 

balíku OFFICE se zadáním v anglickém jazyce). Z každé země (Španělska, Portugalska, Řecka, 

Chorvatska, Polska a samozřejmě z  Česka) se zúčastnili 4 nejlepší žáci vybraní ze školního kola 

dané školy a země a učitelé jako doprovod. Celkem tedy soutěžilo 24 studentů (včetně 4 žáků z 

České republiky). 

Na prvním místě se umístil Lukáš Jiříček z České republiky a rovněž druhé místo obsadila jeho 

spolužačka z Mendelovy střední školy Kateřina Glogarová. Třetí, čtvrté a páté místo získali 

studenti střední školy z Portugalska. 

Úspěch české školy zvýraznily šestým a desátým místem Adriana Gockertová a Tereza Kelnarová. 

V soutěži družstev zvítězili žáci Mendelovy střední školy, na druhém místě se umístila 

Agrupamento de escolas Dr. Serafin leite z Portugalska a bronzový stupínek obsadila Escuela FP 

Salesianos Juan WWIII ze Španělska.  

 

Mezinárodní soutěž ICT pro zvýšení kvality středoškolského vzdělání 

březen, Řecko – Meliki 

 

Od 26. března do 1. dubna 2017 jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže v ICT, která se konala v 

Řecku. Naše škola se umístila na druhém místě. Celkově se na prvním místě umístila studentka 2. 

ročníku ekonomického lycea Ivana Barošová, na 3. místě Jan Balo z oboru Informační technologie 

a Veronika Baierová a Nikol Machová z třetího ročníku ekonomickénho lycea obsadily 8. a 10. 

místo. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 studentů. 

 

 

Předmětová komise PEK již tradičně připravuje žáky do soutěží, kde své dovednosti uplatňují 

zvláště žáci oboru obchodní akademie a ekonomického lycea. 

 

Předmět Název soutěže Pořadí Jméno Třída 

PEK 

Dvoukolová školní 

soutěž prvních ročníků 

“Minutovky” a 

“Talentovky” (květen 

2017) 

Třídy 1. A 

a 1. B 

Minutovky\. 

1.Z. Machálková 

2.V. Lukášová 

3.M. Valigura 

Talentovky: 

1. Z. Machálková 

2. N. Dorazilová 

3. M. Plechová 

 

1. A 

1. B 

1. B 

 

1. A 

1. A 

1. B 

Předmět Název soutěže Pořadí Jméno Třída 
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PEK 17.–18. řijna 2016 

“Šenovský datel” –

 republiková soutěž 

studentů 2. ročníků ve 

zpracování textů na PC 

proběhla v Mendelově 

střední škole, Nový Jičín 

Umístění 

družstva školy: 

5. místo z 15 škol 

Tadeáš Daněk – EL 

Lukáš Matěja – OA 

Vojtěch Vjaclovský 

2. A 

2. B 

2. B 

10. -11. listopadu 2016 

“ZAV Olomouc” – 

soutěž všech věkových 

kategorií ve zpracování 

textu na PC 

Umístění 

družstva školy: 

4. místo z 24 škol 

Jiří Toman – EL 

Radim Hodura – EL 

Aneta Žitníková - OA 

4. A 

3. A 

3. B 

28. března 2017 

Krajské kolo v graf. 

disciplínách 

Jen jednotlivci J.Toman – 4. místo – EL 

R.Hodura – 7.místo – EL 

A.Žitníková – 12. místo – OA 

L.Matěja – 17. místo – OA 

Tadeáš Daněk – 20. místo –

EL 

Vojtěch Vjaclovský – 23. 

místo - OA 

4. A 

3. A 

3. B 

2. B 

2. A 

 

2. B 

5. – 6. června 2017 

“ZAV Ostrava” – 

soutěž v psaní na PC 1. 

ročníků SŠ 

Umístění 

družstva školy: 

7. místo z 21 

družstev 

Zdeňka Machálková – EL 

Natálie Kladivová - EL  

Tereza Harabišová – EL 

1. A 

1. A 

1. A 

 

Pořadí Jméno Hrubé Chyby Čisté %chyb Čisté 

uh./min. 

Celkem Hodnocení 

1. Žitníková A. 9999 3 9849 0,030 328 9849 výborný 

2.         

3. Hodura R. 9994 10 9494 0.100 316 9494 výborný 

4. Matěja L. 9559 9 9109 0.094 304 9109 výborný 

5.         

6. Kabátová A. 7591 5 7341 0.065 245 7341 velmi dobrý 

 

Mezinárodní soutěž Intersteno 2017 (10 minutový opis z monitoru, penalizace 50 ú/ch; duben – 

květen 2017) 

Radim Hodura – 473 úhozů/min (celkoě 18. místo z 529 účastníků z celého světa). 

 

Největší předmětová komise je komise cizích jazyků, která v sobě začleňuje subkomise 

jednotlivých součástí školy. V letošním školním roce jsme organizovali konverzační soutěže v 

anglickém, německém, španělském a ruském jazyce. Vítězové postupovali do okresních a 

krajských kol. 

 

Předmětová komise psychologie na součásti zdravotnictví uspořádala tři kola psychologické 

olympiády: 

V měsíci prosinci proběhla ve 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum a zdravotnický aisstent třídní 

kola psychologické olympiády s názvem “Když člověk potká člověka”. Z těchto třídních kol byli 

z každé třídy vybráni 3 nejlepší studenti, kteří postoupili do školního kola psychologické 

olympiády. 

Dne 11. 1. 2017 proběhlo na úseku zdravotnické školy školní kolo psychologické olympiády s 
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názvem “Když člověk potká člověka”. Školního kola se zúčastnilo celkem 6 studentů. Na 1. místě 

se umístila Markéta Hlaváčková z 3. ročníku oboru zdravotnický asistent, na 2. místě žákyně Klára 

Jančošková z oboru zdravotnické lyceum a na 3. místě Anna Hutyrová z oboru zdravotnické 

lyceum. Žákyně Markéta Hlaváčková postoupila do krajského kola této olympiády. 

 

Dne 23. 3. 2017 se na Mendelově střední škole konalo krajské kolo psychologické olympiády s 

názvem “Když člověk potká člověka” za účasti 4 zdravotnických škol v Moravskoslezském kraji – 

Nový Jičín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava. Žákyně Markéta Hlaváčková se umístila na 2. místě. 

 

V rámci předmětové komise tělesné výchovy probíhala tradičně rozsáhlá příprava žáků na celou 

řadu sportovních soutěží: 

 

Nejmenší předmětová komise První pomoci připravila pro žáky součásti Zdravotnictví třídní 

kola první pomoci, v březnu následovalo školní kolo soutěže v první pomoci. Vítězové postoupili 

do celostátního kola soutěže s mezinárodní účastí, které se konalo v Jihlavě. Celkově se náš tým 

umístil na 11. místě a Dan Šmajstrla získal diplom nejlepšího velitele družstva. 

 

 

8.1.1 Exkurze, kulturní akce a zahraniční zájezdy 

 
Moderní škola musí být propojena s praxí a se životem. Proto využíváme celou škálu metod a 

prostředků výuky ve vztahu k vymezeným cílům a obsahu výuky jednotlivých ŠVP. 

 

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

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

žáků. 

 

 organizace kulturně-vzdělávacího výletu do Prahy pro žáky 4. ročníků (září – říjen 2016)  

 návštěva divadelního představení Othello (Stavovské divadlo) – součást  IT a 

veřejnosprávní 

 balet Labutí jezero, Křižíkova fontána – součást Ekonomika 

 exkurze 1. ročníků do Městské knihovny v Novém Jičíně 

 

Návštěva divadelních představení: 

 Maryša – 1. ročníky ZA + ZL, 2. ročníky IT + VS, 2. 11. 2016 

 Like Shakespeare – 2. ročníky ZA + ZL, 29. 11. 2016 

 Válka s mloky – 3. ročníky EL + OA, 15. 12. 2016 

 G. Orwell: 1984 – 3. ročníky EL + OA, 3. ročníky IT + VS, 10. 3. 2017 

 

Návštěva filmových představení: 

 Antropoid – Ekonomika, IT a veřejnosprávní, 18. 11. 2016 

 Anděl Páně 2 – Ekonomika, 22. 12. 2016 

 Masaryk – Ekonomika, 12. 4. 2017 

 

V rámci společenskovědních předmětů lze hodnotit jako velmi přínosné níže uvedené besedy a 

exkurze: 

Exkurze: 

o vlastivědné exkurze do zámků v Novém Jičíně a Kuníně 
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o poznávací exkurze pro 4. ročníky všech oborů do Prahy v říjnu 2016, VS 4 navštívila také 

Poslaneckou sněmovnu PČR 

o poznávací zájezd do Vídně – 19. 12. 2016 

o prohlídka Nového Jičína 

o účast na jednání Okresního soudu v Novém Jičíně – 1. 6. 2017, třída VS3 

 

Přednášky a besedy 

 

o beseda o holocaustu 

o beseda s vedoucím Živnostenského úřadu v Novém Jičíně pro obor IT a VS – 30. 11. 2016 

o beseda o náhradní rodinné péči pro obor VS – 2. 3. 2017 

o beseda o legislativním procesu s poslankyní PČR paní D. Vahalovou – pro obor VS 4. 11. 

2016 

o beseda s psychologem p. Letým 

o přednášky o kyberšikaně a o sektách pro obory OA a EL 

 

pro žáky součásti Zdravotnictví byla připravena pestrá paleta zajímavých akcí: 

 

 září 2016 – Středisko následné lůžkové péče Therapón Kopřivnice – ZA3 

 říjen 2016 – Anatomické muzeum Brno – ZA3 

 prosinec 2016 – Ošetřovací jednotka – nemocnice Nový Jičín – ZA1 

 leden 2017 – Lékárna – ZA2 

 únor 2017 – TSF stanice – ZA2 

 březen 2017 – Biochemická laboratoř – ZA2 

 květen 2017 – Rehabilitace – ZA2 

 květen 2017 – Stanice záchranné služby Nový Jičín – ZA1 

 květen 2017 – Brno Anatomické muzeum – ZL1 

 Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta – pitva – ZA3 

 Záchranná služba, seminář Olomouc – ZA3 

 Škola pro děti s kombinovanými vadami – Dětské centrum Nový Jičín- ZA3 

 Domov důchodců Nový Jičín, Hřbitovní ulice – ZA3 

 Ošetřovací jednotka nemocnice Nový Jičín – ZL3 

 

Žáci večerního pomaturitního studia se zúčastnili přednášky: 

 Cytostatická léčba – Interna I – Iveta Kociánová 

 

Pátý ročník večerního studia oboru zdravotnický asistent navštívil: 

 hospic Citadela Valašské Meziříčí 

 školu pro děti s kombinovanými vadami – Dětské centrum Nový Jičín 

 organizaci SONS Nový Jičín 

 centrum pro zdravotně postižené, pracoviště Nový Jičín 

 

I v tomto školním roce se nám opět podařilo vyslat skupiny žáků v rámci projektu Erasmus+ do 

Estonska, Norska a Velké Británie. 

 

5. žáků součásti Zdravotnictví pracovalo od 29. 4. do 27. 5. 2017 v centru Jubilee Lodge 

charitativní organizace ReVitalise nedaleko Londýna, kde dělali především společnost 

handicapovaným lidem, kteří tu tráví „prázdniny“. Doprovázeli je především na výlety, ale 

pomáhali jim také s hygienou nebo jídlem. 
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Žáci ze součásti Ekonomika, IT a veřejnosprávní se zúčastnili zahraničních stáží v různých 

sektorech obchodu a služeb v Estonsku (5 žáků), v Norsku (5 žáků) a Velké Británii (5 žáků). 

Žáci prošli výběrovým řízením, z evropských peněz jim byla hrazena odborná a jazyková příprava, 

doprava, ubytování, strava, pojištění a kapesné. Po návratu obdrželi Europass – osvědčení o 

absolvování stáže v zahraničí. 

 

V prosinci proběhl pro žáky ze součásti Zdravotnictví, IT a veřejnosprávní zájezd do Vídně.  

 

 

8.1.2 Další aktivity – projektové dny, projekty a práce s talentovanou mládeží 

 
Strategie projektového vyučování a práce žáků v projektech se ukazuje jako velmi vhodná metoda 

k rozvoji samostatnosti a tvořivosti žáků. 

 

Na součásti Ekonomika proběhl: 

 

Projekt E3 – ekonomika, ekologie, Evropa ve dnech 21. – 23. 6. 2017. V letošním školním roce 

žáci pracovali v následujících workshopech, které si většinou sami navrhli: 

 

1. Volby v ČR 

2. Filmový workshop 

3. Sebepoznání 

4. Ochrana životního prostředí 

5. Akce pro děti 

6. Výtvarný workshop 

7. Klub virtuálních cestovatelů 

8. Fiktivní firma - studentský bufet 

9. Fiktivní firma – dřevovýroba 

 

Žáci pracovali intenzivně první dva dny, třetí den ráno připravovali prezentace svých dílen. Ta se 

uskutečnila v tělocvičně pro všechny žáky i učitele, aby si všichni udělali představu o tom, co se ve 

škole odehrálo. 

 

Projekt „Svět práce“ 

Městský úřad Nový Jičín – fiktivní výběrové řízení v rámci projektu Svět práce na pozici 

asistent/ka starosty města. 

SSI Schäffer Hranice – fiktivní výběrové řízení v rámci projektu Svět práce na pozici účetní. 

 

E3 – workshop Finanční gramotnost pro žáky 9. tříd 

Základní škola Komenského 66, Nový Jičín – spolupráce na přípravě a následná realizace hry 

Prázdninové dobrodružství ve dvou třídách 5. ročníku. 

 

Finanční gramotnost pro žáky Mendelovy SŠ 

ČSOB Nový Jičín – spolupráce na realizaci témat finanční gramotnosti (finanční produkty, práva 

spotřebitele, atd.) pro žáky naší školy. 

 

 

Na součásti Zdravotnictví se žáci školy zapojili do činností: 

ve dnech 5. – 9. září 2016 proběhl v pořadí již druhý ročník projektu Den s profesionály, určený 

pro 3. a 4. ročníky oboru zdravotnický asistent a 2. ročníku večerního studia tohoto oboru.  
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V tomto roce byl opět zaměřen na sebeobranu zdravotníků, kteří se při výkonu své profese v 

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

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

studenty s nebezpečím, které je může ve zdravotnické praxi potkat. Žáci tak měli možnost seznámit 

se se základy sebeobrany formou praktického nácviku. 

Žáci 4. ročníku navázali na předešlý ročník Dne s profesionály a zdokonalovali se v již nabytých 

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

základy bezpečného chování a komunikace s agresivními a neklidnými klienty ve zdravotnických 

zařízeních. Vše probíhalo formou přednášek a praktického nácviku technik sebeobrany a 

modelových situací, které byly podstatnou součástí celého programu. V letošním školním roce byl 

tento nácvik doplněn i o sebeobranu občana v běžném životě. 

 

Dne 14. 12. 2016 v rámci Dne otevřených dveří proběhl 13. ročník akce Den s handicapem, 

kterého se zúčastnilo celkem 15 žáků ze 4. ročníku obor zdravotnický asistent. Žáci se ocitli v roli 

těžce nemocných, většinou imobilních, dementních pacientů, o které se starali v roli sestřiček jejich 

spolužáci. Mimo jiné procvičovali komunikaci i s dementními a různě psychiatricky nemocnými 

klienty, například s bludy, halucinacemi. Letošní ročník byl zaměřen i na zásady správné 

komunikace a vhodného jednání se zrakově, mentálně, sluchově a tělesně handicapovanými. 

 

Kroužek první pomoci 

Celoročně při škole pracuje kroužek první pomoci, do kterého se letos dobrovolně zapojilo 8 žáků. 

Vyvrcholením jeho práce je účast na celostátní soutěži první pomoci s mezinárodní účastí 

v Jihlavě. Žáci kroužku také absolvovali víkendy s PP, kde s profesionálním záchranářem 

procvičovali poskytování první pomoci v terénu. 

 

Dne 22. 2. 2017 proběhl zdravotnicky zaměřený Den s profesionály, určený pro 3. ročník oboru 

zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Žákům přednášeli zdravotníci z nemocnice v Novém 

Jičíně – Bc. Iveta Kociánová, onkologická péče a terapie, péče o invazivní vstupy, Mgr. Pavla 

Jansová,  nutriční terapeutka, nutriční výživa, práce nutriční terapeutky, Mgr. Eva Kopecká, vrchní 

fyzioterapeutka – rehabilitační ošetřovatelství, praktické ukázky z rehabilitačního ošetřovatelství. 

 

Dne 16. 3. 2017 žáci 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum v rámci spolupráce s jinými školami 

připravili pro své vrstevníky ze střední hotelové školy ve Frenštátě pod Radhoštěm odborný 

výklad s praktickými ukázkami první pomoci a základy ošetřování pro osoby různého věku. 

Rovněž jim předvedli komunikaci z různě handicapovanými osobami.  

 

 

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

Stáž trvala 10 dní a zúčastnili se jí čtyři žáci ze tříd ZA a ZL. Žáci zde pečovali o klienty hospice, 

Podíleli se na základní ošetřovatelské péči a na výchovném zaměstnávání klientů (říjen – listopad 

2016). 

 

Interaktivní přednáška pro první ročníky ZA a ZL s názvem Hra v nemocnici – recept na 

zdraví, Deborah Vilas. Tato přednáška proběhla ve spolupráci s Nadačním fondem KLÍČEK a 

hlavními garanty byli manželé Královcovi (květen 2017). 
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Nepovinný předmět dietologie 

Dietologie se vyučovala v hodinové dotaci 2 hodiny týdně 1x za 14 dní. Navštěvovali ji žáci 1. a 2. 

ročníků (oborů zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum, celkem 14 žáků). Výuka probíhala 

v kuchyňce dietologie, hodiny byly teoreticko-praktické, zaměřené na zásady zdravé výživy. 

Hlavní přínos tohoto předmětu vidíme letos v tom, že žáci přemýšlí o potravinách, které 

konzumují, jsou schopni a chtějí udělat změny ve svém jídelníčku. Jsou si vědomi výživových 

chyb v denním stravování. Žákyně třídy ZL2 vytvořily propagační materiál, týkající se mýtů kolem 

konkrétních potravin, který slouží jako informace pro ostatní spolužáky. Materiál je volně 

dostupný na chodbě školy. Žáci ze ZA1 a ZL1 se natočením krátkého videa zapojili do soutěže 

propagující regionální potraviny „Natoč bio“. 

 

Znalosti z dietologie uplatnila letos jedna studentka ze ZL4 ve své praktické maturitní práci na 

téma „Vegetariánství jako životní styl“. Rozbor jídelníčku měla jako hlavní cíl své práce.  

 

Žáci kroužku dietologie propagovali na Dni otevřených dveří pro ostatní kolegy i pro veřejnost 

interaktivní formou zdravé potraviny. Náklady na předmět ze školní rok činily Kč 2 000,-, v čemž 

jsou také zahrnuty drobné náklady na vybavení kuchyňky kuchyňským náčiním. 

 

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

(viz příloha č. 3). 

 

Žáci oboru informační technologie měli možnost spolupodílet se na sobotním IT Codeweeku pro 

zájemce o počítačové technologie z řad veřejnosti.  

 

Vybraní žáci se podíleli na projektové práci IT solutions in Production and Business a 

reprezentovali naši školu na konferenci v hotelu Praha v září 2016 a na mezinárodním setkání 

v Lipsku a Rakousku. 

 

Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě 

Pokračovala spolupráce školy se Slezskou univerzitou v Opavě. Žáci VS2 navštívili 22. 3. 2017 

v Opavě Fakultu veřejných politik a Ústav veřejné správy a regionální politiky, prohlédli si 

modernizované budovy univerzity a knihovnu. Dne 25. 5. 2017 navštívila ředitelka školy PhDr. 

Renata Važanská Slezskou univerzitu v Opavě a mezi vedením Mendelovy střední školy, Nový 

Jičín a Slezskou univerzitou v Opavě bylo dohodnuto uzavření smlouvy o spolupráci, podle které 

se naše škola stane fakultní školou Slezské univerzity. 

 

Spolupráce s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity 

Prezentace oborů VŠ – možnosti dalšího studia pro naše absolventy (všeobecná sestra, 

ergoterapeut, fyzioterapeut) na Lékařské fakultě (leden 2017). 

 

ECDL 

V ECDL středisku naší školy proběhlo v roce 2017 testování studentů čtvrtého ročníku oboru 

informační technologie. Testování se zúčastnilo 27 žáků. Všech 27 žáků uspělo.  

 

 

8. 2. Výchova ke zdraví a sportu 

 
Na všech součástech školy proběhly sportovně-turistické a lyžařské kurzy v rámci ŠVP 

jednotlivých oborů. 
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Na sportovně-turistických kurzech byla žákům nabídnuta cykloturistika, horolezectví, vodní 

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

seznámili se zdravovědou, topografií a ochranou obyvatel při mimořádných situacích a teorií 

cyklistiky. 

 

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

snowboardingu. Žáci byli rovněž seznámeni s teorií a historií lyžování, se zásadami chování na 

horách i se základy první pomoci. 

 

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

aktivit: 

 

 Zdravotnická součást: 

o lezení na umělé horolezecké stěně – Mgr. Jaromír Dobiáš 

 Ekonomická součást: 

o sportovní hry – Mgr. Čestmír Glogar 

o basketbal – Mgr. David Žlebek 

 

 

8. 3. Humanitární a charitativní akce 

 
Žáci školy se již tradičně zapojují do řady humanitárních akcí, kterými vyjadřují svůj postoj 

k lidem handicapovaným nebo v nouzi. Do akcí se žáci zapojují zcela dobrovolně a podle svého 

uvážení. 

 

Na součásti Ekonomika se žáci zapojili: 

 

Český den proti rakovině 2017 

Také v letošním roce se dle tradice žáci naší školy zúčastnili veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti 

rakovině. V letošním roce byla sbírka věnována nádorové prevenci onemocnění hlavy a krku. 

Vlastní akce „Sluníčkového dne“ se 10. května 2017 aktivně zúčastnili žáci tříd 3.A 

ekonomického lycea a 3.B obchodní akademie, kteří nabízeli kytičky v Novém Jičíně, Kopřivnici, 

Odrách, Bílovci a Fulneku. Podařilo se prodat všechny objednané kytičky, za něž dobrovolníci 

vybrali Kč 27 339,-. 

 

Všichni zúčastnění měli ze sbírky velmi dobré pocity, většinou se setkali s pozitivním ohlasem 

občanů. Pro příští rok jsme se již předběžně opět přihlásili, neboť akce má ve škole velmi dobrý 

ohlas. 

 

Pod vedením Mgr. Čestmíra Glogara skupina žáků pravidelně daruje krev v rámci akce „Daruj 

krev, daruj život“. Obzvláště nás těší, že se k této záslužné akci letos připojili i naši absolventi. 

Celkem darovalo krev 29 osob, 19 žáků, 8 absolventů a 2 učitelé. Celkový počet odběrů za loňský 

školní rok je 44. 

 

Adopce na dálku 

Pedagogičtí pracovníci společně se svými žáky všech tříd součásti Ekonomika přispívají na adopci 

na dálku částkou ve výši Kč 4 900,- a ve spolupráci s Arcidiecézní charitou v Praze takto pomáhají 

zlepšit možnost vzdělávání indické dívky Meenakshi Shalivan, která je velmi dobrou studentkou a 

jejím velkým přáním je stát se učitelkou a dál pomáhat dětem v domovské oblasti. Skromní rodiče 

jí ve vzdělávání podporují a velice dobře spolupracují s tamní charitativní organizací. 
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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. 

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

 

Charitativní činnost na součásti IT a veřejnosprávní 

Během druhého pololetí školního roku 2016-2017 se uskutečnila charitativní sbírka. Dvě třídy 

věnovaly peníze v programu Skutečný dárek organizace Člověk v tísni, jedna třída zvolila 

hospic a další akci Pomozte dětem. Celkem se vybralo Kč 3 500,-. 

Vzhledem k tomu, že počet zapojených tříd je pouze 50 %, nelze v žádném případě považovat akci 

za úspěšnou. Napříště bude zřejmě třeba vynaložit větší úsilí na propagaci charitativní činnosti 

mezi žáky, případně jejich rodiči. Tento úkol myslím, nelze nechávat jen na třídních učitelích, 

pravděpodobně by bylo na místě věnovat se mu v hodinách Občanské nauky nebo v podobných 

předmětech. 

 

Žáci ze součásti zdravotnictví se zapojili: 

Dne 12. 10. 2016 se studenti 3. ročníku oboru zdravotnické lyceum zúčastnili dobrovolné akce 

„Bílá pastelka“, jejíž výtěžek je věnován zrakově postiženým občanům a výcviku psů pro 

nevidové klienty. V rámci této akce studenti na náměstí seznamovali kolemjdoucí občany 

s kompenzačními pomůckami, které jsou určené pro handicapované občany. Celou akci organizuje 

ve spolupráci se zdravotnickou školou Organizace SONS (sjednocená organizace nevidomých a 

slabozrakých), se kterou škola každoročně spolupracuje. 

 

Český den proti rakovině – květinový den 

Také žáci součásti Zdravotnictví se dne 10. 5. 2017 zúčastnili celorepublikové kampaně Ligy 

proti rakovině. Sbírku realizovala třída 2. ZA. Žáci v rámci prodeje květin rozdávali také 

informační letáky věnované problematice onkologického onemocnění. Akce se setkala s kladným 

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

rekordní částku Kč 17 162,-. 

 

 

8. 4.  Informace o činnosti pro veřejnost 
 

Pro svou prezentaci na veřejnosti využíváme pestrou škálu možností, rozsahem velmi různorodou, 

jako jsou články v tisku, úzká spolupráce s kabelovou televizí. Aktuální informace jsou 

zveřejňovány na webových stránkách školy, mimořádně důležité informace na informačním panelu 

v centru města. 

 

Naši školu prezentujeme velmi dobře na přehlídce středních škol GEMMA , organizujeme dny 

otevřených dveří, pro žáky základních škol a jejich rodiče a žáci školy se v rámci města i regionu 

zúčastňují celé řady akcí se sportovním, zdravotnickým a charitativním zaměřením. 

 

Škola také spolupracuje s řadou sociálních partnerů na území města i regionu, základními i 

mateřskými školami  a podílí se na celé škále aktivit. 

 

Akce první pomoci 

Spolupráce s mateřskou školou Vančurova, Nový Jičín: 

V listopadu a prosinci proběhly dvě akce pro děti z mateřské školy s tematikou jednoduchých 

základů první pomoci a základů hygieny.  
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září  zdravotnické hlídky na Dnech města Nový Jičín (3. 9. 2016) 

listopad ukázka první pomoci na Dnech otevřených dveří Mendelovy střední školy (10. a 11. 

11. 2016) 

prosinec ukázka první pomoci na Dnech otevřených dveří školy, (14. 12. 2016) 

duben  školení první pomoci pro žáky ZŠ Lešná (18. 4. 2017) 

květen  krajské kolo dopravně – bezpečnostní soutěže Besip – zdravotnické hlídky +  

  zajištění soutěžní disciplíny PP 

květen školení první pomoci pro žáky Základní školy Komenského 66, Nový Jičín 

  zajištění figurantů (raněných) pro cvičení Policie ČR v Kopřivnici 

Spolupráce s firmou BROSE  

 Zdravotnická součást školy navázala úzkou spolupráci s automobilovou firmou BROSE, která sídlí 

v Kopřivnici. Spolupráce spočívala ve spoluorganizaci na „Dnech zdraví“, které byly pořádány pro 

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

proběhly v podzimním (říjen) a jarním (březen) termínu. Akce byly celodenní a zúčastnilo se jich 

celkem 21 žáků zdravotnické sekce 2. ročníku zdravotnického lycea, 3. a 4. ročníku oboru 

zdravotnický asistent a vše zaštiťovala jedna odborná vyučující Mgr. Milada Pěchová. Na podzim 

nesly název „Srdce – motor našeho života“ a na jaře „Vaše zdraví – dobrý motiv“. Cílem akcí byla 

hlavně osvěta v oblasti prevence nemocí kardiovaskulárních jako nejčastěji vyskytujících se 

onemocnění v celé Evropě. Jarní téma bylo zaměřeno na propagaci pohybu jako jednoho 

z důležitých preventivních faktorů civilizačních chorob. Hlavní podstatou celé akce bylo upozornit 

na rizikové faktory a to nejen v obecné rovině, ale také konkrétně u každého člověka, který se 

nechal vyšetřit. Zaměstnanci si mohli nechat změřit krevní tlak, tepovou frekvenci nebo si nechat 

otestovat tělesnou zdatnost Ruffierovým testem. Obě akce měly kladný ohlas jak ve firmě, tak u 

našich žáků, kteří měli možnost nabyté teoretické vědomosti aplikovat přímo do praxe, pružně 

reagovat na odborné dotazy v sociální interakci. 

 

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

českého jazyka (březen 2017). 

 

Posuzování jazykových učebnic 

S nakladatelstvím Fraus spolupracují někteří naši vyučující cizích jazyků na hodnocení učebnic – 

součást Ekonomika. 

 

Využití učitelské knihovny se studovnou na součásti Zdravotnictví 

Učitelská knihovna se studovnou je v evidenci veřejných informativních služeb ve zdravotnictví 

pod Národní lékařskou knihovnou v Praze a v evidenci MŠMT. 

V učitelské knihovně se studovnou je evidováno 4 988 knih, 130 ks DVD a videokazet, odebíráme 

26 titulů periodik. Ve volném výběru knihovny je 4362 knih, rozpůjčeno do kabinetů je 626 knih. 

Počet vypůjčených knih je 149 ks, počet výpůjček za školní rok činil celkem 860 ks, a to jak 

prezenční, tak absenční výpůjčky. Počet evidovaných čtenářů je 261. 

 

Knihovnu navštěvují i bývalí absolventi školy a zdravotničtí pracovníci novojičínského regionu 

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

jinému vzdělávání. 

 

Studovna rovněž slouží k přípravě referátů, seminárních prací, k práci SOČ, maturitních prací, 

k předmětovým komisím odborných předmětů a ke schůzím. V knihovně jsou k dispozici maturitní 

práce zdravotnického lycea. 
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Codeweek na Mendelově střední škole 

V sobotu 22. 10. 2016 uspořádala Mendelova střední škola ve spolupráci s Google Edu Group 

Novojičínsko 2. ročník IT dopoledne. Akci navštívilo více než 60 účastníků. Žáci základních škol 

měli největší zájem o programování robotů a tvorbu počítačových her, dospělí o 3D tisk, digitální 

fotografii a virtuální realitu, odborníci z oblasti IT se zúčastnili workshopu na téma programování 

Apps Scriptů. Mimořádný zájem o akce naší školy svědčí o propojení školy s praxí. 

 

V květnu 2017 podepsala ředitelka školy s Městským úřadem Nový Jičín smlouvu o spolupráci 

školy a města při realizaci MAP. 

 

Za práci školy pro veřejnost dostáváme děkovné dopisy (viz příloha č. 4). 

 

Velmi důstojnou a reprezentativní akcí je „Slavnostní vyřazení absolventů školy“ v Beskydském 

divadle. Na slavnostní akci často zajišťují kulturní program žáci školy, vystoupí zástupci města a 

další hosté. 

 

 

8. 5   Významná ocenění 

 
V letošním roce schválila Rada Města Nový Jičín opět náš návrh k ocenění našich pedagogů 

starostou města Nového Jičína. Ocenění „Učitelská osobnost roku 2017“ se dostalo z rukou 

starosty města Mgr. Aleně Kocůrkové a Mgr. Karle Csengeové. Slavnostní ocenění proběhlo 

v Beskydském divadle a bylo spojeno s divadelním představením. 

 

O celé akci byla informována veřejnost prostřednictvím článku v Novojičínském zpravodaji  

(viz příloha č. 5).  

 

Při příležitosti Dne učitelů ocenila paní ředitelka v aule školy Mgr. Petra Zapletala za projektovou 

činnost a tvůrčí pedagogickou práci. 

 

 

8. 6 Spolupráce s rodiči 

 
Škola se dlouhodobě snaží informovat rodiče žáků a zvýšit jejich podíl na výchovně vzdělávací 

práci. Komunikace s rodiči je zajištěna pomoci informačních schůzek pro rodiče v jednotlivých 

čtvrtletích, dále pomoci e-mailových adres učitelů uvedených na webových stránkách školy a 

v rámci elektronického systému „Skolaonline“.  

 

Na škole pracuje Spolek přátel Mendelovy střední školy, který sdružuje rodiče i přátele školy a 

podílí se na zajišťování kulturních, zájmových a sportovních akcí. Rovněž pomáhají škole 

s materiálním vybavením. 

 

Ve spolupráci s rodiči součásti Zdravotnictví byl uspořádán maturitní ples.  

 

 

8. 7 Sebeevaluace školy 

 
Způsoby zjišťování výsledků vzdělávání jsou záležitostí jednotlivých součástí, celoškolní 

srovnávání není využíváno s ohledem na různorodé a specifické zaměření oborů. Testování 
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vstupních předpokladů je smysluplně využíváno při rozřazování a i případné přeřazování žáků do 

výkonnostních skupin v jazycích, v jiných předmětech s ohledem na rozmanitost zaměření školy 

není využíváno. 

 

Průběžné zjišťování výsledků a vytváření testů je v kompetenci příslušných předmětových komisí. 

Žáci čtvrtých ročníků se připravují na zvládnutí maturitní zkoušky z českého jazyka a cizího 

jazyka. Z českého jazyka žáci píší cvičné didaktické testy a slohové práce, které vyučující 

využívají z předchozích období. 

 

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

maturitní zkoušky z CJL. Letošní výsledky u maturitní zkoušky byly průměrné (nepočítáme-li 

specifickou třídu večerního studia, pak z 6 maturujících tříd neuspělo 18 žáků u didaktického testu, 

4 žáci u písemné práce a 7 žáků u ústní zkoušky). Z toho vyplývá potřeba se během výuky více 

soustředit na analýzu a intepretaci textů z různých funkčních oblastí tak, aby žáci lépe ovládli 

čtenářskou  kompetenci a kompetenci porozumění textu. Úspěšnost žáků u didaktického testu, 

který bezesporu ověřuje právě zmíněné kompetence, totiž meziročně poklesla. 

 

Významná je evaluace ve výuce 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 testy dle požadavků 

jednotlivých dílčích komisí. K testování se využívají mezinárodní jazykové zkoušky KET, PET a 

maturitní testy CERMATu. 

 

Evaluační testy na součásti Informační technologie a veřejnosprávní a na součásti Zdravotnictví 

byly realizovány každé čtvrtletí takto: 

 evaluační testy KET (A2) – 1. a 2. ročník (1. pololetí) 

 evaluační test PET (B1) – 2. ročník (2. pololetí) a 3. ročník 

 maturitní testy CERMAT pro 4. ročník 

 na začátku 1. ročníku studenti absolvovali rozřazovací testy (A2) 

 

Velká pozornost je věnována jazykové přípravě žáků na součásti Ekonomika. Zaměření na výuku 

cizích jazyků je součástí ŠVP oboru obchodní akademie a ekonomické lyceum. 

 

Znalosti a jazykové dovednosti pravidelně testujeme v průběhu celého školního roku napříč 

většinou ročníků. 

 

listopad 2016 - ilustrační testy ve 4. ročníku – AGJ, RUJ, NEJ, SPJ – žáci psali didaktický text 

státní maturitní zkoušky 

 

únor 2017 – ilustrační testy ve 4. ročníku – AGJ, RUJ, NEJ – žáci psali didaktický test státní 

maturitní zkoušky 

 

červen 2017 – srovnávací testy ve 2. ročníku – AGJ, RUJ, SPJ, NEJ 

 

Anglický jazyk – žáci psali dva typy testů – nejlepší skupina psala test na úrovni B1, skupiny 2. 3. 

a 4. psaly test na úrovni A2. Žáci prokázali pokrok za první dva ročníky studia angličtiny, bohužel 

žákům poslední skupiny se stále ještě nepodařilo dostat na úroveň 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 
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výsledků. Ve španělském jazyce byl nejslabší částí testu poslech, což je v tomto případě 

pochopitelné, protože žáci pracují s tímto jazykem poprvé až na střední škole. 

 

červen 2017 – vstupní testy pro budoucí první ročníky – test na úrovni A2. 

Žáci budou rozděleni do čtyř skupin podle znalostí. V příštím školním roce budeme měnit 

organizaci výuky anglického jazyka. Dělení bude probíhat uvnitř třídy. Ve třídě 1.A dosáhli žáci 

výborných výsledků a dvě třetiny třídy prokázaly jazykovou úroveň A2. První skupina ve třídě 1.B 

bude velmi heterogenní, budou zde žáci úrovně A2 – A0. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání v rámci vyučovacích hodin probíhá pravidelně. Pokud se 

vyskytnou stížnosti na neobjektivní klasifikaci, je provedeno prošetření a navrženo komisionální 

přezkoušení. Předmětové komise spolupracují při tvorbě zadání písemné práce v profilových nebo 

maturitních předmětech. Vedení školy také pravidelně organizuje provádění srovnávacích testů 

v dotyčných předmětech, u jednotlivých oborů. Informace získané z těchto zdrojů jsou využívány 

při autoevaluaci vzdělávacího procesu. 

 

Škola je zapojena do externí evaluace projektu KVALITA a účastní se elektronického testování 

v rámci šetření ČŠI. 

 

S výsledky testování je seznámeno vedení školy, učitelé příslušných předmětů a žáci. 

 

Vedení školy provádí rozbor maturitních výsledků a spolu s vyučujícími promýšlí strategii pro 

zlepšení úspěšnosti některých skupin žáků u maturitní zkoušky. Častou příčinou neúspěšnosti 

některých žáků je jejich špatná sociální situace a také nízká motivace ke studiu. 

 

Vedení školy také provádí hodnocení práce učitelů, které získává zpětnou vazbou z anonymních 

dotazníků zpracovaných žáky školy. V letošním školním roce jsme se zaměřili na hodnocení práce 

učitelů na součásti IT a VS. Rozbor a vyhodnocení byl proveden všeobecně na závěrečné 

pedagogické radě a individuálně s jednotlivými vyučujícími a zástupci vedení školy. 

 

 

9.    Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 

Kontrola byla vykonána v Mendelově střední škole, Nový Jičín, Divadelní 4 na základě žádosti 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v souladu 

s ustanovením § 82 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal průběh a výsledek dílčí 

zkoušky společné části maturitní zkoušky se zkušebního předmětu anglický jazyk konané ústní 

formou před zkušební komisí, přičemž výsledek této zkoušky zrušil a nařídil dne 15. 6. 2017 

opakování předmětné dílčí zkoušky před zkušební komisí jmenovanou krajským úřadem. 

 

Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 

 

 

10.    Základní údaje o hospodaření školy 
 

Údaje o hospodaření školy za rok 2016 jsou podrobně zpracovány ve Zprávě o činnosti 

příspěvkové organizace v podobě rozborů. Dokument byl předložen Školské radě dne 20. března 

2017 a zaslán zřizovateli na Krajský úřad v Ostravě. Závěrkové výkazy o hospodaření školy za rok 

2016 byly Radou Moravskoslezského kraje schváleny usnesením č. 12 ze dne 25. dubna 2017 se 
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zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 174.892,09 Kč. Do rezervního fondu byl schválen a 

proveden příděl ve výši 150.892,09 Kč, do fondu odměn ve výši 24.000,- Kč. 

 

Hospodaření školy v roce 2017 probíhá podle rozpisu závazných ukazatelů v aktuálním znění k 27. 

6. 2017. Mimořádná investiční dotace ve výši Kč 3,5 mil. je využita k rekonstrukci elektro rozvodů 

a sítí budovy Divadelní 138/4. 

 

10.1 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016 

 

Rozpis závazných ukazatelů  

 

Příspěvek na krytí přímých neinvestičních výdajů 

  Výše ukazatele v Kč 

MŠMT –  Prostředky na platy 24 932 000 

ÚZ 33353 Ostatní osobní náklady       150 000 

 Ostatní (odvody + FKSP + přímý ONIV)  9 387 000 

Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového 

chování – ÚZ 33122 

50 000 

RP „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství – ÚZ 33052 873 180 

RP MŠMT na podporu organizace a ukončování stř. vzdělávání 

maturitní zkouškou – podzimní období 2016 – ÚZ 33034 

72 712 

RP „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů 

VOŠ 2016“ – ÚZ 33160 

44 000 

CELKEM 35 508 892 

 

Dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů 

 Výše ukazatele v Kč 

Provozní náklady – ÚZ 0 7 274 000 

Účelová dotace na „krytí odpisů DHM a DNM“ – ÚZ 205 989 000 

Účelově určeno na posílení mzdových prostředků – ÚZ 131 21 600 

CELKEM 8 284 600 

 

Účelová investiční dotace 

 Výše ukazatele v Kč 

Rekonstrukce elektroinstalace  1 900 566 

 

Předepsané závazné ukazatele byly dodrženy.  

 

Nevyčerpaným zdrojem ze státního rozpočtu byly pouze prostředky vyčleněné na podporu 

romských žáků. Vratky ve výši 17.069,- Kč byly způsobeny nedoložením relevantních dokladů ze 

strany žáků.  

 

Mírné nedočerpání nastalo v oblasti krytí odpisů dlouhodobého majetku. Prodloužení délky 

životnosti vedlo ke snížení odpisů už za listopad a prosinec 2016. Zřizovateli byla vrácena částka 

15.935,09 Kč. 
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Velký význam pro další modernizaci vybavení a prostor školy měla mimořádná investiční dotace 

na úplnou rekonstrukci elektro sítí a rozvodů budovy Tyršova. 

 

V doplňkové činnosti škola uzavřela hospodaření se ziskem ve výši 32.814,97 Kč, byl tvořen při 

stravování cizích strávníků ve školní jídelně, při pronájmech tělocvičen a školních bytů, z realizace 

rekvalifikačních kurzů. Byl převeden do rezervního fondu k vytvoření zdroje na opravy a údržbu 

majetku. 

 

10.2 Mimorozpočtové zdroje v roce 2016 

 

Škola byla aktivně zapojena do celé řady projektových aktivit. Zásadní finanční dopady mají 

projekty, které jsou řízeny Domem zahraniční spolupráce Praha, příspěvkové organizace MŠMT, 

pěti programy nového programovacího období Erasmus+, viz níže uvedená tabulka. Celková 

hodnota výnosů z projektové činnosti činila 2,33 mil. Kč. 

 

Projekt Hodnota grantu 

 v Kč 

Výše čerpání 

2016 v Kč 

IT-Solutions in Production and Business,  

ORJ 2001, 1. 9. 2014 – 30. 8. 2017 
1.592.505,00 509.215,40 

Profesní růst – brána k úspěchu ve vzdělávání 

ORJ 2924, 1. 6. 2015 – 31. 5. 2016 
467.257,00 335.216,90 

International ICT Competitions for Increasing the 

Quality of Secondary Schools 

ORJ 3865, 1. 9. 2015 – 31. 8. 2018 

920.619,00 243.374,34 

Studenti bez hranic VII 

ORJ 2944, 1. 6. 2015 – 31. 5. 2017 
2.431.800,00 1.054.767,42 

Studenti bez hranic VIII 

ORJ 3033, 1. 8. 2016 – 31. 5. 2017 
1.909.233,00 43.901.50 

Projekt European for peace – Lifetrails, výjezdy 

žáků, ORJ 4500, 2015-16 
184.467,47 144.820,47 

Výcvikový program první pomoci pro žáky 8. a 9. 

tříd ZŠ v N. Jičíně 

ORJ 100, 2016/2017 

24.700,00 24.700,00 

 

10.3 Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017 

 

Rozpis závazných ukazatelů pro rok 2017 v aktuálním znění ke 24. 6. 2017: 

 

Příspěvek na krytí přímých neinvestičních výdajů 

  Výše ukazatele v Kč 

MŠMT –  Prostředky na platy  26 468 497 

ÚZ 33353 Ostatní osobní náklady         250 000 

 Ostatní (odvody + FKSP + přímý 

ONIV) 

10 095 675 

RP „Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství“ 

– ÚZ 33073 
220 239 

RP MŠMT Excelence SŠ – ÚZ 33038        18 776 



 - 51 - 

RP „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů 

VOŠ na období leden – červen 2017“ 
15 600 

CELKEM 36 648 548 

 

Dotace zřizovatele na krytí provozních nákladů 

  Výše ukazatele v Kč 

Provozní náklady – ÚZ 0   7 419 000 

Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – ÚZ 205     1 036 000 

Účelově určeno na malování – ÚZ 203 280 000 

CELKEM   8 735 000 

 

Účelová investiční dotace do investičního fondu 

  Výše ukazatele v Kč 

„Rekonstrukce elektro rozvodů na ul. Divadelní“   3 500 000 

 

10.4 Mimorozpočtové zdroje v roce 2017 

 

V období 2017 pokračuje snaha školy získat a čerpat prostředky z mimorozpočtových zdrojů 

(Erasmus+, projekty MŠMT, grantové řízení Města Nový Jičín).   

 

Dále jsou také poskytovány služby Centra dalšího vzdělávání v oblasti rekvalifikací a odborných 

kurzů v rámci doplňkové činnosti. Škola hodlá pokračovat v pronajímání prostor tělocvičen nebo 

učeben po ukončení řádného školního vyučování. Pronájem školních bytů dále pokračuje, na 

pracovišti Dukelská 350 v Šenově u Nového Jičína, jsou to dva byty a na Divadelní v Novém 

Jičíně jeden byt.  

. 

 

11.  Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů  

 
Mendelově střední škole se daří dlouhodobě úspěšně zapojovat do řady projektů a využívat granty 

EU. V letošním školním roce byl úspěšně ukončen níže popsaný tříletý mezinárodní projekt: 

 

Tříletý mezinárodní projekt č. 2014-1-CZ01-KA202-002001 IT Solutions in Production and 

Business – Partnership for Stronger Europe – podpořený Evropskou komisí grantem Erasmus+ 

Partnerství v odborném vzdělávání – spojuje středoškolské studenty oboru informační technologie 

z Nového Jičína (Mendelova střední škola – www.mendelova-stredni.cz), německého Lipska 

(ZAW – www.zav-leipzig.de/), norského Askimu (Askim videegáende skole – www.askim.vgs.no) 

a rakouského Rohrbachu (BBS – www.bbs-rohrbach.at/). Dalším partnerem projektu je pak 

úspěšná mezinárodní firma ATS aplikované technické systémy s.r.o. (www.ats-global.com), která 

se specializuje na tvorbu výrobního a průmyslového softwaru. 

 

Během tříleté spolupráce studenti a učitelé ze všech zapojených škol vytvářeli pod supervizí IT 

specialistů z praxe: 

 

o programy pro pohyb, zvukové a grafické výstupy výukových robotů, 

o modelové programy pro výrobní a průmyslové roboty, 

o webové stránky pro mezinárodní studentské firmy s integrovanými funkčními e-shopy 

http://www.mendelova-stredni.cz/
http://www.zav-leipzig.de/
http://www.askim.vgs.no/
http://www.bbs-rohrbach.at/
http://www.ats-global.com/
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Projektové výstupy a šíření výsledků projektu lze nalézt zde: 

https://sites.google.com/a/mendelova-stredni.cz/projectitsolution/ 

http://polar.cz/zpravynovojicinsko/novy-jicin/25794/roboticky-workshop-na-mendelove-stredni-

skole 

http://polar.cz/porady/studuj-u-nasústuduj-u-nas-04-02-2015-17-24 

https://www.novyjicin.cz/novojicinsky-zpravodaj-od-roku-2015/ (pdf „červen“) 

 

Již druhým rokem se daří realizovat další tříletý projekt se zaměřením na organizaci mezinárodních 

soutěží v aplikacích MS Office se školami z Portugalska, Španělska, Chorvatska, Řecka a Polska. 

Naše škola je koordinátorem projektu. Letos proběhla dvě kola soutěží – v říjnu ve Španělsku a 

v březnu v Řecku. Naši žáci velmi úspěšně reprezentovali školu, ve Španělsku se naše družstvo 

umístilo na1. místě. a v Řecku na 2. místě. 

 

Také letos pokračujeme ve studentských měsíčních stážích v rámci programu Erasums+ K1 

Mobilita v odborném vzdělávání pro žáky ekonomických, správních, IT a zdravotnických oborů. 

Projekt nese název Studenti bez hranic VIII a naši žáci v 5členných skupinách stážovali 

v zařízeních a podnicích ve Velké Británii a nově v Norsku a Estonsku. 

 

 

12.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Na škole již šestý rok působí Centrum dalšího vzdělávání Mendelovy střední školy. Jeho cílem je 

poskytovat vzdělávání v různých oblastech ve vazbě na obory vzdělávání, které se na škole učí.  

Na webových stránkách školy je celá nabídka pro případné zájemce. 

V letošním školním roce byl velký zájem o kurz Sanitář, který jsme otevřeli ve dvou bězích v 1. a 

2. pololetí. Přes velký zájem přihlášených uchazečů nastoupilo do výuky v každém kurzu pouze 5. 

uchazečů. 

Odbornou praxi v nemocnici vedla vždy hlavní sestra. 

 

Avizovali jsme také velký zájem o kurz Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče. 

Tento kurz jsme v minulých letech několikrát realizovali v rámci UNIV2 a setkal se ze strany 

frekventantů s velkým ohlasem. V letošním roce nám vypršela akreditace MPSV a další akreditaci 

se nám z naprosto nepochopitelných důvodů nepodařilo obnovit. Po prvním zamítnutí jsme 

provedli požadované úpravy, opět podali a opět nám byla akreditace zamítnuta s vágními 

zástupnými důvody. Ředitelka školy podala proti zamítnutí rozklad, ale ani tehdy jsme nebyli 

úspěšní. 

 

Jelikož připravujeme ŠAP, ředitelka celou situaci projednala s ředitelkou NÚV PhDr. Bydžovskou 

a požádala ji o projednání celé záležitosti na příslušném ministerstvu.  Dr. Bydžovská se netajila 

s tím, že již o těchto zvláštních praktikách MPSV slyšela a ví, že jsou upřednostňovány soukromé 

vzdělávací kufříkové firmy s pofiderní kvalitou. 

 

Situace na trhu práce je však složitá, je nízká nezaměstnanost a poměrně málo zájemců o možnost 

rekvalifikace. Navíc ani nový způsob výběru vzdělávání ze strany Úřadu práce není pro naše 

nabízené programy optimální. Jediným kritériem na výběr ze strany Úřadu práce je cena, kvalita se 

neposuzuje. Z tohoto hlediska vítězí „kufříkové firmy“ s minimálními náklady a „pofiderní“ 

kvalitou. 

 

 

http://polar.cz/zpravynovojicinsko/novy-jicin/25794/roboticky-workshop-na-mendelove-stredni-skole
http://polar.cz/zpravynovojicinsko/novy-jicin/25794/roboticky-workshop-na-mendelove-stredni-skole
http://polar.cz/porady/studuj-u-nasústuduj-u-nas-04-02-2015-17-24
https://www.novyjicin.cz/novojicinsky-zpravodaj-od-roku-2015/
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 
Škola je již tradičně úspěšným žadatelem v grantovém řízení Domu zahraničních služeb, kdy 

získává podporu v rámci projektů Erasmus+. Po ukončení projektového období operačního 

programu pro vzdělávání a konkurenceschopnost vstupuje vedení školy do OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání Šablony pro SŠ a VOŠ. Dále využíváme i prostředky z grantového řízení Města Nový 

Jičín nebo obce Šenov u N. Jičína pro podporu v pořádaných soutěžích. 

 

Projekty financované v rámci EU – Dům zahraničních služeb (DZS) Praha: 

  

1. IT-Solutions in Production and Business – 2014-1-CZ01-KA202-002001    

 období: 1. 9. ´14 – 31. 8. ´17  vyúčtování: do 30. 9. 2017  

 rozpočet: 198 140,- eur    

 partnerský projekt, grant se dělí mezi další subjekty: AUS, NSR, NOR 

  

2. Studenti bez hranic VII – 2014-1-CZ01-KA102-012944    
 období: 1. 6. ´15 – 31. 5. ´17  vyúčtování: do 31. 7. 2017  

 rozpočet: 90.000,- eur    

 Erasmus+ sekce odborného vzdělávání, výjezdy žáků na odborné praxe  

 

3.   Studenti bez hranic VIII – 2015-1-CZ01-KA102-013033    
 období: 1. 8. ´16 – 31. 5. ´17  vyúčtování: do 31. 7. 2018  

 rozpočet: 70.660,- eur    

 Erasmus+ sekce odborného vzdělávání, výjezdy žáků na odborné praxe    

                   

4. International ICT Competitions -  2015-1-CZ01-KA219-013865_1  
 období: 1. 9. 2015   vyúčtování: do 31. 8. 2018  

 rozpočet: 34.097,- eur  

 Erasmus+ sekce partnerství, IT soutěže žáků napříč Evropou 

 partnerský projekt, grant se řeší společně s dalšími subjekty: AUS, NSR, NOR 

 

Projekty financované v rámci MŠMT, rozepsáno do rozpočtu školy: 
  

1. Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků      

 období: 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016 a 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017   

 rozpočet: 39.600,- Kč  

 

2. Program na podporu soutěživosti žáků – Excelence 2016   
období: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 za výsledky v soutěžích roku 2016          

 rozpočet: 18.776,- Kč   
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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 aktuálně 10 členů. Vztahy mezi vedením 

organizace a ZO ČMOS upravuje kolektivní smlouva. Závazky mezi vedením organizace a 

výborem ZO ČMOS byly pravidelně kontrolovány a dodržovány. Spolupráci lze hodnotit jako 

dobrou. Obě strany se vzájemně informovaly o jednáních  s vyššími orgány, ředitelka školy  

PhDr. Renata Važanská se účastnila členských schůzí ZO ČMOS, na kterých se projednávaly 

otázky týkající se obou stran a vyplývající z kol. smlouvy, dle potřeby jednala s předsedkyní ZO  o 

úkolech či problémech školy. Ředitelka organizace sama iniciovala setkání se členy ZO ČMOS.  

 

Z hlediska úspěšného uplatnění našich absolventů na trhu práce, ale i pro další odborné vzdělávání 

na VOŠ a VŠ je důležité, aby jejich znalosti a dovednosti korespondovali co nejvíce s tím, co od 

nich očekávají jejich budoucí zaměstnavatelé. Proto se snažíme tyto nároky a požadavky v co 

největší míře zahrnout do výuky pomocí široké spolupráce se sociálními partnery. Vzájemná 

spolupráce se nám nejvíce daří v těchto oblastech: 

 

 spolupráce při zajišťování odborného výcviku a odborné praxe 

 účast odborníka z praxe při maturitních zkouškách 

 zajišťování dalšího vzdělávání pro sociální partnery 

 zajišťování exkurzí 

 spolupráce na mezinárodních projektech 

 

Velkým přínosem se nám také jeví spolupráce se zahraničními školami a institucemi pro 

zajišťování odborných stáží našich žáků 3. ročníků. 

 

V tomto školním roce se podařilo vedení školy dohodnout s vedením Slezské univerzity smlouvu o 

spolupráci a staneme se v příštím školním roce fakultní školou Slezské univerzity. 

 

Přehled našich partnerů ve vzdělávání je uveden v příloze č. 6. 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na Školské radě dne 23. 10. 2017 a  na pedagogické radě dne  

20. 10. 2017.  

 

Výroční zpráva je v souladu se souhlasem zaměstnanců a žáků školy se zveřejněním osobních 

údajů v rozsahu jméno a příjmení. 
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