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1.1 Charakteristika školského zařízení 
 

Název: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o., 

 

Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 

 703 00 Ostrava-Vítkovice 

E-mail:   aholsos@ahol.cz 

 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

 

IČ:   25 379 569 

 

Jednatel:   JUDr. Josef Holík  

Jednatel:   Ing. Hana Holíková  

 

Ředitelka školy: Ing. Radmila Sosnová 

 

Zástupce ředitelky: 

                Ing. Jan Císař 

    

Škola sdružuje:         

1. AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. 

                kapacita  500 žáků  IZO: 046 565 507 

2. Školní jídelna - výdejna 

     kapacita  600 jídel  IZO: 174 105 517 

3. Školní jídelna 

kapacita  600 jídel  IZO: 108 034 275 

Školská rada: :    

   za rodiče:  Lenka Dostálová  

     Petra Drahotová 

                                        Ing. Aleš Sladký 

      

za žáky:    Papcunová Nikol 

             Drahotová Eva 

  Kratochvilová Eliška 

        

   za pedagogické pracovníky: 

     Mgr. Lucie Králová 

     Ing. Ladislav Karnik 

Mgr. Julie Tomečková 

 

 

 

mailto:aholsos@ahol.cz
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AHOL -  Střední odborná škola, s. r. o. zahájila výuku na počátku školního roku 1992/1993 a v současné 

době již 29 let spoluutváří systém ostravských středních škol.  

Škola sídlí v památkově chráněné, více než 100 let staré budově v městském obvodu Vítkovice, která je 

přizpůsobena nejmodernějším požadavkům výuky. Budova má tři nadzemní podlaží, ve kterých se 

nacházejí třídy i odborné učebny. V nejvyšším patře je vybudovaná galerie, kde probíhají pravidelné 

vernisáže absolventských prací i děl významných výtvarníků z ostravského regionu, a najdeme zde i dvě 

učebny výpočetní techniky včetně ateliéru.  

V druhém nadzemním podlaží je  knihovna s 5 000 svazky odborné literatury i beletrie. V přízemí si 

žáci mohou zacvičit v posilovně i tělocvičně, zapojit se do dramatické či výtvarné činnosti v k tomu 

vybavených učebnách a najíst se ve školní jídelně, která respektuje zásady zdravé výživy i zájem 

studentů stravovat se pestře a chutně. Nově bylo zrekonstruováno i školní hřiště, které v současné 

podobě umožňuje realizaci kolektivních her v odpovídajících podmínkách. 

AHOL – Střední odborná škola cíleně připravuje budoucí odborníky ve svém oboru; proto jim předává 

nejen teoretické poznatky, ale i praktické dovednosti. Zaměřuje se rovněž na klíčový význam 

celoživotního vzdělávání, aby se absolventi dokázali přizpůsobit možným změnám, které se jejich 

profesi v budoucnu nevyhnou.  

 

Studentům proto nabízíme vzdělávání nad rámec běžných osnov - v průběhu studia mají možnost získat 

jazykové certifikáty (PET, FCE), které jim škola po úspěšném složení v plné výši uhradí. Jako zásadní 

rovněž vnímáme, aby se žáci naučili používat moderní komunikační a informační technologie. Zde jim 

umožňujeme získat počítačové certifikáty, tzv. ECDL (European Computer Driving Licence), které opět 

studentům hradíme. 

 

Aby se absolventi úspěšně prosadili na trhu práce, kdy je nutná odborná zdatnost podle budoucího 

profesního zaměření, zapojujeme do výuky odborníky z praxe. Studentům rovněž zajišťujeme odborné 

praxe v renomovaných firmách našeho regionu i v zahraničí. Vybrané odborné předměty se studují 

v anglickém jazyce. 

 

Nabízíme žákům možnost vzdělávat se v oborech, kde najdou uplatnění. Sledujeme požadavky 

zaměstnavatelů. V průběhu školního roku 2018/19 jsme se otevřeli nový obor Ortoticko – protetický 

technik, který na Moravě nabízíme jako jediná vzdělávací instituce. Byla navázána spolupráce s firmou 

Proteor CZ s.r.o., vytvořili jsme školní vzdělávací program a v neposlední řadě jsme pro nové žáky 

připravili odbornou učebnu vybavenou špičkovou technikou využívanou v tomto oboru. V současné 

době usilujeme o jeho otevření i ve zkrácené formě, které vyjde vstříc dospělým zájemcům o rozšíření 

odbornosti. 

 

Dlouhodobě se můžeme pochlubit úspěšnými absolventy oboru Pedagogické lyceum a rovněž řada 

absolventů našich ekonomických oborů dnes působí v řídících funkcích. 
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Žáci oboru Ošetřovatel před nástupem na odborný výcvik v Městské nemocnici Ostrava získávají 

základní praktické dovednosti v učebně vybavené dle moderních potřeb, kde jim škola navíc umožňuje 

studovat bez školného.  

 

V letošním školním roce byla výuka pro obě strany ztížena epidemií Covid-19 a následným uzavřením 

středních škol, které jsme však pojali jako výzvu jak k digitalizaci školy, tak i ke zlepšení schopnosti 

aktivně využívat výpočetní techniku ve výuce, a to jak ze strany pedagogů, tak i studentů. Jsme rádi, že 

jsme v tomto úsilí našli plnou podporu v pedagogickém sboru a věříme, že všechny inovace, které za 

svůj vznik vděčí právě letošní mimořádné situaci, budou v dalších letech začleněny do standardní výuky. 

Tomu jistě napomůže i nově vybudovaná učebna výpočetní techniky, digitalizace výukových materiálů 

a v neposlední řadě i zakoupení elektronických učebnic, které budou zpřístupněny všem žákům školy. 

 

O motivaci žáků i vyučujících látku i přes složitou situaci zvládnout svědčí i vysoká úspěšnost letošních 

maturitních zkoušek a fakt, že se podařilo zvládnout učivo v téměř plném rozsahu. 

 

Jako ředitelka doufám, že se nám i v dalších letech podaří rozvíjet vše, co dělá naši školu úspěšnou – 

zapálený a profesně zdatný pedagogický sbor, motivované žáky, kteří ve svém oboru touží vyniknout, a 

v neposlední řadě ochotné odborníky z praxe, kteří jim budou nadále předávat své zkušenosti 

 

 

 

Ing. Radmila Sosnová 

ředitelka školy 
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1.2 Přehled oborů vzdělávání  
Studijní obory, které škola vyučuje a které jsou zařazeny ve školském rejstříku  

63-41-M Ekonomika a podnikání 

1. 63-41-M/01       Ekonomika a podnikání 

denní forma vzdělávání    délka studia: 4 roky           

ŠVP Sportovní management 

ŠVP Ekonomika v multimediální sféře 

ŠVP Marketingová komunikace  

   

 68-43-M Veřejnosprávní činnost  

2. 68-43-M/01   Veřejnosprávní činnost 

denní forma vzdělávání     délka studia: 4 roky 
ŠVP Právo a Veřejná správa 

ŠVP Veřejnosprávní činnost 

ŠVP Veřejná správa a regionální rozvoj 

 

3. 68-43-M/01   Veřejnosprávní činnost 

dálková forma vzdělávání     délka studia: 5 roků 

ŠVP Veřejnosprávní činnost 

 

75-41-M Sociální činnost 

4. 75-41-M/01   Sociální činnost 

denní forma vzdělávání     délka studia: 4 roky 
ŠVP Sociální, správní a pečovatelská činnost 

78-42-M Lyceum 

5. 78-42-M/03   Pedagogické lyceum 

denní forma vzdělávání     délka studia: 4 roky 

ŠVP Pedagogické lyceum 

 

53-44-M Ortoticko-protetický technik 

6. 53-44-M/01    Ortoticko-protetický technik 

denní forma vzdělávání    délka studia: 4. roky 

ŠVP Ortoticko-protetický technik 

 

53-41-H Ošetřovatelství 

7. 53-41-H/01   Ošetřovatel  

denní forma vzdělávání  

ŠVP Ošetřovatel     délka studia: 3 roky 

 

7. 53-41-H/01   Ošetřovatel 

večerní forma vzdělávání     délka studia: 3 roky 
ŠVP Ošetřovate 
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1.3 Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 
 

Souhrnný přehled interních vyučujících 
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1 Mgr. Angerová Zuzana 24   učitelka ano ano 

2 Mgr. Balaš Michal 24   učitel ano ano 

3 Ing. Císař Jan 12   zástupce 

ředitelky školy 

ano ano 

4 Mgr. Čaldarisová Renáta 24   učitelka ano ano 

5 Phdr. Dvořáková Lucie  16   učitelka ano ano 

6 Mgr. Haas Rudolf 24   učitel ano ano 

7 Ing. Karník Ladislav Csc. 24   učitel ano ano 

8 Ing. Kashi Kateřina 2   učitelka ano ano 

9 Mgr. Kašovská Alena 24 0,75  učitelka ano ano 

10 Mgr. Kleinová Veronika 24   učitelka ano ano 

11 Mgr. Králová Lucie 25  3 učitelka ano ano 

12 Mgr. Krsková Leontina 23   učitelka ano ano 

13 Mgr. Knopová Valentina 15   učitelka ano ano 

14 Ing. Kubíčková Eva 24  1 učitelka ano ano 

15 Mgr. Kulesová Eva 22   učitelka ano ano 

16 Mgr. Ligocká Jana Dis. 23   učitelka ano ano 

17 Mgr. Maťková Lucie 23   učitelka ano ano 

18 Mgr. Mrázek Vlastimil 24  1 učitelka ano ano 

19 Mgr. Najvarková Gabriela 24   učitelka ano ano 

20 Ing. Němcová Ivana 23 0,5  učitelka ano ano 

21 Mgr. Obuchová Oxana 24   učitelka ano ano 

22 Mgr. Petermann Vojtěch 24   učitelka ano ano 

23 Mgr. Pytliková Andrea 13   učitelka ano ano 

24 Mgr. Sedláčková Zuzana 24   učitel ano ano 

25 Ing. Sosnová Radmila 2   ředitelka školy ano ano 

26 Mgr. Stoklasová Kateřina 24  1 učitelka ano ano 

27 Mgr. Suková Kateřina 24   učitelka ano ano 

28 Ing. Ševčík Jan 24 0,5  učitel ano ano 

29 Mgr. Švajda Lukáš 24   učitel ano ano 

30 Mgr. Tlolková Hana 15   učitelka ano ano 

31 Mgr. Tomečková Julie 24   učitelka ano ano 

32  Mgr. Paskal Trigas 18 0,25  učitel ano ano 

33 Ing. Zdařil Miroslav 23 0,25  učitel ano ano 
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Souhrnný přehled externích vyučujících 
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1 Mgr. Adamík Lukáš 15   učitel ano ano 

2 Erben Radek 2   učitel ano ano 

3 Dadu Lenka 7   učitelka ano ne⃰ 

4 Dod Paul 4   učitel ano ne⃰⃰  

5 Glenn Maxwell 5   učitel ano ne⃰ 

6 Mgr. Heříková Marcela 2   učitelka ano ano 

7 Mgr. Hudečková  Matrina 3   učitelka ano ano 

8 Ing. Hubáček Jaroslav, PhDr. 3   učitel ano ano 

9 Ing. Jedlička Libor 2   učitel ano ano 

10 Mg. Jonáková Šárka 13   učitelka ano ano 

11 Mgr.  Koplová Jaroslava 4 0,75 2 učitelka ano ano 

12 MUDr. Krawzcyk Petr 4   učitel ano ne⃰ 

13 Mgr. Mžiček Martina   3 učitelka ano ano 

14 Mgr.  Majerová Markéta   1 učitelka ano ano 

15 Mgr. Nastálková Anna 5 1 1 učitelka ano ano 

16 Mgr. Nováková Alena 0,75  2 učitelka ano ano 

17 Ing. Otáhalová Magda 4   učitelka ano ano 

18 Mgr. Pospíšilová Jana 7   učitelka ano ne⃰ 

19 Mgr. Radová Linda 7   učitelka ano ne** 

20 Mgr. Stašová Štěpánka   5 učitelka ano ano 

21 Mgr. Ševčíková Marta   3 učitelka ano ano 

22 Ing. Šmuková Lucie  0,5  učitelka ano ano 

23 Mgr. Vilimová Jana 7   učitelka ano ne⃰ 

24 Mgr. Votýpková Tereza   1 učitelka ano ano 

25 Mgr. Weisová Jiřina   2 učitelka ano ano 

26 Mgr. Zubíčková Jitka 9   učitelka ano ano 

 

⃰uznávaný odborník z praxe 

⃰⃰ ⃰  probíhající studium pedagogiky 
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1.4 Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2019/20 
 

 

 
 
 

1.5 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k 

informacím 
 
 

Ve školním roce 2019/20 bylo podáno osm žádostí o vydání nového rozhodnutí proti nepřijetí ke 

vzdělávání. Žádosti  se týkaly oboru 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik, zde byly tři,  pět  se 

týkalo oboru 78-42-M/03 Pedagogické lyceum. Všem žádostem bylo vyhověno. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název a kód oboru Celkem – přihlášeno/přijato/odevzdali ZL 

Veřejnosprávní činnost  68-43-M/01 

ŠVP Právo a veřejná správa  

denní forma vzdělávání 

Přihlášeno 21/ přijato 20/ ZL 10 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 

ŠVP Sportovní management 19/16/10 

ŠVP Ekonomika v multimediální sféře 17 /14/13 

ŠVP Marketingová komunikace 11/9/5 

 

Přihlášeno 33/ přijato 32/ ZL 19 

Přihlášeno 23/ přijato 22/ ZL 22 

Přihlášeno 16/ přijato 14/ ZL 0  

Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Přihlášeno 41/ přijato 29/ ZL 20 

Sociální činnost 75-41-M/01 

ŠVP Sociální správní a pečovatelská činnost 

 

Přihlášeno 17/ přijato 14/ ZL 12 

Ošetřovatel 53-41-H/01 

ŠVP Ošetřovatel 

denní forma                                            

 

           Přihlášeno 16/ přijato 7/ ZL 0                

Ortoticko-protetický technik 53-44-M/01 

ŠVP Ortoticko-protetický technik 
Přihlášeno 25/ přijato 15/ ZL 15 

Celkem k 28. 7. 2020  denní studium  Přihlášeno 192/ přijato 153/ ZL 98            
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1.6 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

 Třídnictví, kmenové učebny a šatny ve školním roce 2019/20 
 

Třídnictví, kmenové učebny a šatny ve školním roce 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Třída Třídní učitel/ka (TU) 
Počet žáků ve 

třídě 
(dívky/chlapci) 

Kmenová 

učebna 
Číslo 

šatny 

1 EMS+MK1 Mgr. Maťková 20+7 17/10 203 8 

2 SM 1 Mgr. Kašovská 14 3/11 117 9 

3 PL 1 Mgr. Sedláčková 18 17/1 304 12 

4 SČ+VSRR 1 Mgr. Angerová 13+13 23/3 320 7 

5 ORT 1 Ing. Karnik, CSc.  18 11/7 220 2 

6 OŠ 1 Mgr. Stoklasová 18 16/3 119 9 

7 MK 2 Ing. Sosnová   21 10/11 303 4 

8 SM 2 Mgr. Obuchová 12 11/1 222 16 
Spoj s SM3 

9 PL 2 Mgr. Suková 24 22/2 310 6 

10 VS+SČ 2 
Mgr. Baláš 

14+12 
9/5 

12/0 
308 3 

11 ORT 2 Mgr. Králová 17 10/7 219 2 

12 OŠ 2 Mgr. Stoklasová 24 22/2 117 5 

13 OŠ 2 V Mgr. Králová 12 11/1 119  

14 EMS 3  Mgr. Švajda 24 13/11 309 17 

15 SM 3   Mgr. Najvarková 20 6/14 312 16 

16 PVS+SČ3 Ing. Kubíčková 12+17 
12/0 

16/1 
319a 15 

17 PL 3 Mgr.Čaldarisová 21 20/1 212 14 

18 OŠ 3 Mgr. Tomečková 20 17/3 116 13 

19 OŠ 3 V Mgr. Králová 19 18/1 119 --- 

20 SM 4 Ing. Zdařil 25 3/22 213 12 

21 

 
EMS 4 Ing. Ševčík 19 7/12 203 12 

22 PVS 4 Ing. Němcová I. 19 14/5 204 11 

23 PL 4 Mgr. Ligocká 20 20/0 105 10 

24 VSČ 4. D Mgr. Trigas 24 6/18 310 --- 
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 Celkový prospěch žáků a žákyň ve škole za školní rok 2019/20 
 

Třída Počet žáků Prospěli s 

vyzname- 

náním 

Prospělo Neprospělo Opakují 

ročník 
Průměr 

třídy začátek 
šk. r. 

konec 
šk.r. 

VS 1 13 13 9 4 0 0 1,47 

SČ 1 13 13 2 11 0 0 1,76 

EM1 20 22 6 16 0 0 1,67 

MK 1 7 5 3 2 0 0 1,25 

PL 1 18 19 16 3 0 0 1.21 

OT 1 18 18 5 13 0 0 1,48 

SM 1 14 14 2 12 0 0 2,06 

OŠ 1 18 15 1 14 0 0 1,95 

SM 2 12 14 4 10 0 0 2,14 

VS 2 14 13 4 9 0 0 1,89 

PL 2 24 25 22 3 0 0 1,13 

SČ 2 12 12 6 6 0 0 1,40 

MK 2 21 20 8 12 0 0 1,60 

ORT 2 17 17 5 12 0 0 1,83 

OŠ 2 24 22 10 12 0 0 1,75 

OV 2 12 14 11 3 0 0 1,31 

EM 3 24 22 8 14 0 0 1,82 

PV 3 12 12 6 6 0 0 1,53 

SČ3 17 19 6 13 0 0 1,61 

PL 3 21 21 18 3 0 0 1,24 

SM 3 20 21 4 17 0 0 1,90 

OŠ 3 20 19 6 13 0 0 1,78 

OV 3 19 16 10 6 0 0 1,57 

VSČ 4D 24 28 5 21 2 0 1,62 

EM 4 19 17 1 16 0 0 2,20 

PL 4 20 17 6 11 0 0 1,56 

SM 4 25 24 2 21 1 0 2,04 

PV 4 19 20 3 17 0 0 1,97 

Celkem 497 492 189 300 3 0 1,67 

 
Stav k 30. 6. 2020 
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 Porovnání průměrů  2015/16, 2016/17,2017/18 a 2018/19 

 

Předmět Průměr 

2016/17 

Průměr 

2017/18 

Průměr 

2018/19 

Průměr 

2019/20 

CHV Chování 1,005 1,050 1,042 1,000 

CJL Český jazyk a literatura 2,829 2,737 2,653 2,037 

AJ Anglický jazyk 2,617 2,522 2,477 2,174 

NJ Německý jazyk 2,547 2,517 2,717 1,846 

RJ Ruský jazyk 2,562 2,496 2,210 1,824 

DEJ Dějepis 2,380 2,360 2,235 1,527 

ZEM Zeměpis 2,143 1,800 - - 

MAT Matematika 2,573 2,551 2,651 2,151 

FYZ Fyzika 2,949 2,562 2,400 1,504 

CHEM Chemie 3,022 2,398 2,087 2,314 

BIO Biologie 2,129 1,987 1,747 1,542 

IT Informační technologie 2,130 2,150 1,934 1,629 

TV Tělesná výchova 1,190 1,003 1,062 1,033 

MC Matematická cvičení 2,211 2,393 - - 

EKO Ekonomika 2,544 2,397 2,382 1,729 

UCE Účetnictví 2,727 2,689 2,541 1,904 

PRN Právní nauka 1,483 2,861 2,051 1,369 

PSY Psychologie 2,045 2,039 1,972 1,426 

TS Teorie sportu 2,306 2,500 2,000 1,842 

MPD Mezinárodní politika a diplomacie 2,132 2,000 - - 

MPV Mezinárodní právo veřejné 2,375 2,545 - - 

EKL Ekologie 1,857 1,353 2,286 1,667 

FG Finanční gramotnost 2,164 1,907 2,378 1,462 

ZN Zdravotní nauka 1,862 2,214 - 1,000 

PCPS Praktická cvičení PRA a VS 1,611 1,538 - - 

PRA Právo 1,938 2,506 1,762 1,188 

VS Veřejná správa 2,279 2,231 2,484 2,056 

ZPSY Zdravotnická psychologie 1,705 2,192 2,525 1,684 

PX Praxe 1,000 1,000 - - 

SIT Seminář v inform. technologiích 1,313 1,765 - - 

SSV Seminář společenskovědní 1,289 1,278 - - 

PED Pedagogika 2,196 1,970 1,708 1,383 

MAMG Marketing a management 2,754 2,964 2,930 1,440 

APSY Aplikovaná psychologie 2,100 1,727 2,500 1,333 

HN Hra na hudební nástroj 1,077 1,100 1,286 1,000 

DRV Dramatická výchova 1,172 1,124 1,127 1,050 



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20 
                                                                                                

15 
 

PWS Programování webových stránek - - 2,167 1,500 

OK Odborné kreslení - - 1,000 1,314 

MT Materiály a technologie - - 1,941 1,286 
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Předmět 
 Průměr 

2016/17 

Průměr 
2017/18 

Průměr 
2018/19 

Průměr 
2019/20 

PEK Písemná a elektron. komunikace 1,736 1,882 1,356 1,500 

TEA Technika administrativy 1,950 1,886 1,777 1,259 

HV Hudební výchova 1,045 1,000 1,033 1,000 

ZPV Základy přírodních věd 1,000 1,375 1,000 - 

GD Grafický design 2,308 1,850 1,689 1,191 

AVT Audiovizuální tvorba 1,955 1,611 1,967 1,923 

OV Odborný výcvik 1,598 1,485 1,394 1,244 

HVS Hudební výchova specializace 1,071 1,000 1,000 1,000 

PEČ Pečovatelství 2,452 2,350 2,093 1,920 

SK Sociální komunikace 1,462 2,077 1,500 - 

EVF Ekonomika a veřejné finance 2,239 2,227 2,286 1,716 

UP Učební praxe 1,533 1,973 1,685 1,578 

VV Výtvarná výchova 1,747 1,483 1,264 1,126 

OP Ošetřovatelská péče 1,786 2,171 2,064 1,628 

ZEH Základy epidemiologie a hygieny 1,526 1,897 1,676 1,533 

ZS Zdravotnické a sociální služby 1,684 2,077 1,529 1,133 

KP Klinická propedeutika 2,038 2,097 1,927 2,108 

PPO První pomoc 2,148 2,079 1,800 2,600 

SO Somatologie 1,868 2,179 2,196 1,660 

RV Rodinná výchova 2,273 2,174 1,364 1,400 

BEK Biologie a ekologie 1,714 2,044 2,063 1,507 

PR Public Relations 1,804 1,921 2,471 - 

ZSV Základy společenských věd 2,020 2,500 2,188 1,725 

KOD Komunikační dovednosti 2,067 1,806 1,533 1,618 

SPSS Sociální politika a sociální služby 2,095 2,256 1,767 1,750 

SCE Scenáristika 1,250 - - - 

PVČ Pedagogika volného času 2,095 1,731 1,643 - 

SZ Sociální zabezpečení 2,071 2,333 1,786 - 

PE Profesní etika 1,708 2,545 2,000 1,550 

PS Psychologie sportu 2,826 2,857 1,857 2,750 

RT Reklamní tvorba 0 1,500 1,545 1,000 
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 Vyhodnocení praktického vyučování žáků – odborné praxe, odborného výcviku 

 

Odbornou praxi ve školním roce 2019/20 vykonávalo celkem 17 žáků 2. ročníku oboru vzdělání 

Ortoticko-protetický technik v rozsahu 5 pracovních dnů, a to v termínu 22. 06. – 26. 06. 2020.  

 

Tabulka č. 1 – přehled praktického vyučování ve šk. roce 2018/19 – odborná praxe: 

 

Odborná praxe   Školní rok 2019/20 % 

Maturitní obory   22. 06. - 26. 06. 2020   

  Celkem tříd 1   

  Celkem žáků 17   

  Celkem odpracovaných hodin 508,5   

 

Neodpracované hodiny (lékař, nemoc, 

opakování ročníku, ukončení studia) 1,5 0,3 

 

Odbornou praxí si za školní rok 2019/2020 prošlo celkem 17 žáků 2. ročníku oboru vzdělání Ortoticko-

protetický technik  ve zkráceném rozsahu 5 pracovních dnů (žák mladší 18 let smí vykonávat odbornou 

praxi nejvýše 6 hodin denně, tj. celkem 30 h.) z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání 

na všech stupních vzdělávací soustavy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na celém území ČR 

usnesením vlády ze dne 12. 03. 2020. Tento zákaz se vztahoval také na praktické vyučování a odborný 

výcvik. S postupným uvolňováním opatření bylo umožněno zahájit realizaci praktického vyučování a 

odborného výcviku na školách počínaje dnem 01. 06. 2020, a to za podmínek stanovených MŠMT a za 

dobrovolné účasti žáků. V důsledku tohoto opatření se tudíž realizovala odborná praxe výše uvedeného 

oboru vzdělání ve dnech 22. - 26. 06. 2020. Žáci i jejich zákonní zástupci byli s podmínkami realizace 

odborné praxe ve zkráceném rozsahu seznámeni.    

 

Po ukončení odborné praxe žáci předali vyplněná Hodnotící kritéria a Docházkový list. Dále každý žák 

vypracoval Protokol praktické přípravy, jehož součástí byl popis instituce a pracovních činností, které 

na odborné praxi vykonával.  

 

Srovnání posledních tří školních let 
 

Tabulka č. 2 – Odborná praxe 

 

Školní rok Počet žáků 

 

v % Počet 

odpr. hodin 

 

v % 

Počet 

neodpr. 

hodin 

 

v % 

2017/18 162 

 

 15 387 

 

 

 

468 

 

 

2018/19 168 

 

+3,70 15 871 

 

+3,15 492 

 

+5,13 

2019/20 17 

 

-89,88 508,5 

 

-96,80 1,5 

 

-99,70 
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Graf č. 1 – Odborná praxe  

 

 
 

Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že v rámci odborné praxe ve šk. roce 2019/2020 došlo ke snížení 

počtu žáků oproti minulému roku o 151, tj. -89,88 %, s tím také k poklesu počtu odpracovaných hodin 

z 15 871 na 508,5, tj. -96,80 % oproti minulému školnímu roku. 

 

V uplynulém školním roce žáci neodpracovali pouze 1,5 hodin, což je o 99,70 % méně než v loňském 

školním roce. Neodpracované hodiny byly zameškány z důvodu návštěvy lékaře. 

 

Závěr:  

 

Ve školním roce 2019/20 vykonávali žáci 2. ročníku oboru vzdělání Ortoticko-protetický technik 

souvislou odbornou praxi v rozsahu 5 pracovních dnů (tj. 30 h.) v termínu 22. 06. – 26. 06. 2020. Žáci 

absolvovali odbornou praxi u smluvních organizací s předmětem činnosti v oblasti ortopedické a 

ortotické protetiky. Konkrétně se jednalo o tyto organizace: PROTEOR CZ s.r.o. (Ostrava), Ortopedická 

protetika Frýdek-Místek, s.r.o. (Frýdek-Místek), Ergona Opava, s.r.o. (Opava), MEDESA care, s.r.o. 

(Ostrava), BENETRONIC s.r.o. (Rožnov p.R.) a MEBSTER s.r.o. (Ostrava). 

 

 

162

15387

468168

15871

49217 508,5 1,5

POČET ŽÁKŮ POČET ODPR.HODIN POČET NEODPR.HODIN

PŘEHLED ODBORNÉ PRAXE VE ŠK.ROCE 
2018/2019

2017/2018 2018/2019 2019/2020
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Vyhodnocení Odborného výcviku žáků  

Odborný výcvik ve školním roce 2019/20 vykonávalo celkem  žáků  2. a 3. ročníku učebního oboru 

Ošetřovatel v rozsahu: 

2. ročník denního studia – 2 dny/12 hod. v týdnu, tj celkem 44 dnů/266 hod. za školní rok 

3. ročník denního studia – 2 dny/14 hod. v týdnu, tj. celkem 46 dnů/322 hod. za školní rok 

2. a 3. ročník večerního studia – 6 dnů/48 hod. za pololetí, tj. 2 dny/16 hod. za školní rok 

 

Tabulka č. 1 – přehled praktického vyučování ve školním roce 2019/20 

 

Odborný výcvik    Školní rok 2019/20   

Ošetřovatel Celkem tříd 4   

  Celkem žáků denního studia (2. + 3. r.) 42   

  Celkem žáků večerního studia (2.+ 3. r.)                 30   

 Celkem žáků denní + večerní studium                 72  

  Celkem odpr. hodin denní studium 12 072   

  Celkem odpr. hodin večerní studium 480   

 Celkem odpr. hodin denní + večerní st. 12 552  

  Neodpr. hodin denní + večerní studium 1 513  12, 05 % 

 Zaapl. produktivní činnost (hod.) 774 6% 

 

 

Odborný výcvik za školní rok 2019/20 absolvovalo 72 žáků. V období březen až červen 2020 z důvodu 

vládních bezpečnostních opatření odborný výcvik neprobíhal. Žáci denního i večerního studia 

odpracovali  celkem 12 072 hod, neodpracovali celkem 1 513 hodin, tj. 12,05 %. V rámci produktivní 

činnosti byla žákům vyplacena odměna za 774 odpracovaných hodin v Domově pro seniory Korýtko, 

což je 6 % z celkového počtu odpracovaných hodin. Ostatní zařízení odměny za produktivní činnost 

žákům nevyplácejí. 

 

Po ukončení Odborného výcviku žáci předávali vlastní hodnocení jednotlivých pracovišť, hodnocení 

žáka mentorem praxe a podklady splněných ošetřovatelských výkonů. 

 

 

Srovnání posledních tří školních let 
 

Tabulka č. 2 Odborný výcvik 

 

Školní rok Počet žáků Počet odprac. hodin Počet neodprac. hodin 

2018/19 71 14 061 1 603 

2019/20 78 15 488 1 798 

2020/21 72 12 552 1 513 

Porovnání školních let 

2018/19 a 2019/20 v % 

Snížení  o 6 žáků,  

tj. 7,7 % 

Snížení o 2 936 hod.,  

tj. o 19 % 

Snížení o 285  hod.,  

tj. o 15,9 %  
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Graf č. 1 – Odborný výcvik 

 

 
 

Ve školním roce 2019/20 došlo k mírnému snížení počtu žáků o 6 oproti roku 2018/2019. Tato situace 

je ovlivněna do značné míry sníženým  zájmem žáků o studium učebního oboru Ošetřovatel. Z výše 

uvedeného taktéž vyplývá, že oproti předcházejícímu období v důsledku koronavirové pandemie se 

výrazně snížil počet odpracovaných hodin na 12 552, tj. o 19 % méně než v předcházejícím období, 

přičemž u druhého ročníku byly navýšeny počty plánovaných vyučovacích hodin o 6 týdně. Do značné 

míry se  snížil rovněž počet neodpracovaných hodin o 285 hod., tj. 15,09 %. 

 

Ve sledovaném období byla prokázána nižší nemocnost žáka, rovněž díky vládním opatřením zákazu 

přítomnosti žáků na odborném výcviku a ve škole jsou evidentní rozdíly v počtu odpracovaných a 

neodpracovaných hodin. Odchylky v počtech odpracovaných hodin jsou patrné také u žáků večerního 

studia, kteří v rámci odborného výcviku za jeden rok studia mají odpracovat 96 hod., to je 2 880 hodin 

oproti současným 488 hodinám. Žákům denního i večerního studia bylo umožněno doplnit si praktické 

výkony v prostorách školní učebny a byly jim do výukového plánu zařazeny konzultační hodiny 

odborného výcviku. Tři žáci denního studia vykonávali v době koronavirové infekce dobrovolnickou 

činnost v sociálních zařízeních a MNOF Ostrava Fifejdy. 

 

 

Závěr:  

 

Ve školním roce 2019/20 vykonávali žáci 2. a 3. ročníku učebního oboru Ošetřovatel odborný výcvik 

v průběhu celého školního roku  u smluvních organizací (Domov pro seniory Kamenec, Korýtko a 

Domus, Dětské centrum Domeček, Hospic sv. Lukáše, Městská nemocnice Ostrava). Žáci 2. ročníku 

večerního studia si v rámci svého zaměření zajišťují odborný výcvik u svých zaměstnavatelů, cca 50 % 

z nich využívá školou smluvně zajištěné organizace. 

 

V rámci celého praktického vyučování se průběžně daří snižovat počet zameškaných hodin žáků na 

jednotlivých pracovištích. 
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 Hodnocení ukončení studia: 

(maturitní zkouška) 
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%
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PL 4 20 20 0 3 15 2 90 % 

PV 4 21 21 0 1 15 5 76, 16 % 

SM 4 24 24 0 1 21 2 91, 67 % 

EM 4 18 18 0 1 17 0 100 % 

CELKEM --------------- ----------- ------------ -----------

------- 

--------- ------------- 89, 15 % 

Žáci 

z předchozích 

ročníků 

SČ 2 + SM 4 

+ VS 3 + 

VSČD 4 + 

PL 2 + EM 2  

= 17 

SČ 2 + 

SM 4 + 

VS 3 + 

VSČD 4 

+ PL 2 + 

EM 2 = 

17 

SČ 0 + 

SM 0 + 

VS 0 + 

VSČD 1 + 

PL 0 + 

EM 0 = 1 

SČ 0 + 

SM 0 + 

VS 0 + 

VSČD 0 

+ PL 0 + 

EM 0 = 0 

SČ 0 + 

SM 4 + 

VS 3 + 

VSČD 0 + 

PL 1 + 

EM 0 = 8 

SČ 2 + SM 

0 + VS 0 + 

VSČD 3 + 

PL 1 + EM 

2 = 8 

 

47, 06 % 

CELKEM 100 100 1 6 76 17 ------------ 

PROCENTA 100 % 100 % 1 % 6 % 76 % 17 % 82, 00 % 

 

 Hodnocení ukončení studia: 

(závěrečná zkouška) 
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OŠ 3. A 20 19 6 13 0 0 0 0 0 

OŠ 3. V 19 16 8 8 0 0 0 0 0 

Celkem 39 35 14 21 0 0 0 0 0 
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 Přehled univerzit a vysokých škol, kam nastoupili žáci po ukončení čtvrtých ročníků: 
 

 

Název školy PL 4. A PV 4. A EMS 4. A SM 4. A 

VŠB Ostrava   3 2 

VŠ Podnikání Ostrava   1  

Slezská univerzita Karviná     

Slezská univerzita Opava 1 4   

Ostravská univerzita 4  1 4 

Masarykova univerzita Brno 1    

Karlova univerzita Praha     

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha  1   

Univerzita T. Bati Zlín           2  

Univerzita Palackého Olomouc 3   1 

VŠE Jindřichův Hradec   1  

VŠ Pardubice     

VŠ Ambis   1  

Newton College Praha 1  1  

VOŠ Ahol 3  2 2 

VOŠ jiné 2 1 1  

1-leté pomaturitní studium    1 

Studium na VŠ v zahraničí    3 

Práce v zahraničí   1  

zaměstnání 2 11 4 5 
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1.7 Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně 

patologických jevů 
 

 Činnost výchovného poradce: 

 

Zpráva o činnosti výchovného poradce 

 

Výchovná poradkyně v průběhu školního roku 2019/2020 sledovala žáky, kteří jsou v péči 

Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a Speciálně pedagogického centra (SPC). Doporučila 

vyučujícím těchto žáků, jak mají poskytovat podpůrná opatření vyplývající  

z doporučení PPP a SPC. Průběžně se informovala o prospěchu a zvládání výuky žáků  

v jednotlivých vyučovacích předmětech. U vybraných žáků byly zpracovány Individuální vzdělávací 

plány.  

Podle potřeby žáci docházeli na pravidelné individuální setkání s výchovnou poradkyní, jejichž 

cílem bylo posílení sebeúcty, rozhodnosti a zodpovědnosti žáků. Společně pracovali na stanovení cílů, 

pojmenování osobnostních vlastností a zdrojů, které jim mohou pomoci v jejich obtížné životní etapě. 

Součástí poradenství byla diagnostika učebních stylů. 

 

Ve školním roce 2019/2020 výchovná poradkyně poskytovala informace žákům  

o možnostech dalšího vzdělávání a podala jim informace o trendech vývoje pracovního trhu.  

 Žáci čtvrtých ročníků navštívili dny otevřených dveří konané VŠ a VOŠ.  

 

Výchovná poradkyně spolupracovala s třídními učiteli při řešení absence a studijních problémů 

žáků. Během roku (do 03/2020) proběhlo 13 výchovných komisí, na kterých se řešily problémy žáků ve 

spolupráci s jejich zákonnými zástupci a třídním učitelem.  

           

Zvýšenou pozornost věnovala žákům ohroženým předčasnou odchodovostí. Depistáž žáků byla 

provedena během měsíce září. Následně byla vypracována doporučení pro vyučující pro práci s žáky se 

zvýšeným rizikem odchodovosti. Ta byla v průběhu roku naplňována. 

Nadále trvala spolupráce se Žákovským parlamentem. 

 

Během roku se výchovná poradkyně zúčastnila setkání výchovných poradců středních škol a 

spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem. Pro 

zvýšení své odbornosti v poradenské činnosti docházela na supervizní setkání  

v psychoterapii. 

Výchovná poradkyně se rovněž aktivně podílela na náboru žáků základních škol do prvních 

ročníků naší školy. 

Součástí činnosti byla spolupráce s metodikem školní prevence/kariérovým poradcem, která 

spočívala v práci s třídními kolektivy.  

 

 

 

V Ostravě 1. 6. 2020            

Zpracovala: PhDr. Lucie Dvořáková 
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 Činnost školního metodika prevence  2019/20 
 

 

Prevence rizikového chování je nedílnou součástí pojetí výchovy a vzdělávání na AHOL SOŠ a 

vychází z minimálního preventivního programu školy. Minimální preventivní program  

je školní dokument zaměřený zejména na výchovu žáků k odpovědnosti za vlastní chování  a způsob 

života. AHOL SOŠ má rovněž vypracovanou dlouhodobou Školní preventivní strategii, a to pro 

období let 2016 – 2020. 

 

Základním principem prevence sociálně patologických jevů ve školství obecně a na AHOL SOŠ je 

výchova žáků k osvojení pozitivního chování, k rozvoji osobnosti, k vytváření a upevňování morálních 

hodnot, k rozvoji vědomostí a dovedností. Pomáhá při získávání schopnosti komunikace, týmové 

práce, dostatku sebedůvěry, odolnosti vůči stresu. Poskytuje pomoc při řešení školních problémů, 

konfliktů, náročných životních situací. To vše tak, aby žáci nehledali řešení v užívání návykových 

látek, v záškoláctví, patologickém hráčství, šikaně, vandalismu, agresivitě, porušování zákona, či v 

závislosti na náboženském nebo politickém extremismu. Důraz je kladen na podporu vlastní aktivity 

žáků, na pestrost forem preventivní práce s žáky. 

 

Prevence rizikových jevů na AHOL SOŠ probíhá plánovitě, především v profilových předmětech 

ZSV, BEK, PSY, PED, PRA, TV, ČJL. Preventivní zásady a prvky jsou posilovány i v dalších 

předmětech, a to vhodným začleněním do učiva dle ŠVP. K posílení zdravého životního stylu je 

využíván nejen areál školy a jeho sportoviště, tělocvična, posilovna a další prostory školy. Školní 

kurzy, odborné exkurze a vycházky mají kromě vzdělávacího působení také upevnit a posílit 

osobnostně volní vlastnosti studentů.  

 

Z analýzy současného stavu na škole vyplynulo, že je potřeba zaměřit se zejména na chování žáků vůči 

sobě i k dospělým osobám, řešit agresivní chování žáků a používání vulgárních výrazů, zaměřit se na 

kontrolu absence a snížit počet zameškaných hodin. Žáky nadále vedeme k odpovědnosti za své 

chování a jednání, vyžadujeme dodržování školního řádu a pravidel slušného a bezpečného chování, 

snažíme se zamezit řešení konfliktů mezi žáky nepřiměřenými prostředky. Zvýšenou pozornost jsme 

věnovali žákům ohroženým předčasnou odchodovostí a žákům s rizikovým chováním. Při řešení 

výchovných problémů jsme vycházeli z Minimálního preventivního programu, Metodiky třídnických 

hodin a Metodiky práce se žáky ohrožených předčasným odchodem. V případě, kdy žáci porušili 

školní řád, spolupracovali třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, zástupce ředitele a 

ředitel školy, byli kontaktováni rodiče, vedli jsme pohovor se žáky a společně jsme hledali řešení. Z 

hlediska krátkodobých cílů jsme se snažili zlepšit znalosti žáků v oblasti rizikového chování, 

realizovali jsme aktivity preventivního programu v rámci školních i volnočasových aktivit 

prostřednictvím besed. V rámci stmelování třídních kolektivů byly pro žáky zorganizovány různé 

školní akce v podobě poznávacích a vzdělávacích zájezdů, lyžařský kurz či adaptační pobyt pro žáky 

1. ročníků.  Každý měsíc probíhá v každé třídě třídnická hodina žáků s třídním učitelem.  

 

Ke všem projevům sociálně patologických jevů, které se vyskytnou během školního roku, se na AHOL 

SOŠ přistupuje individuálně se zřetelem na osobnost mladého člověka a jeho sociální zázemí. Snažíme 
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se zabránit vzniku dalších nežádoucích jevů (např. šikana, kyberšikana, vandalismus, záškoláctví atp.) 

důsledným sledováním třídních kolektivů, skupin a jednotlivých žáků. K tomu je zapotřebí důležitá 

spolupráce vedení školy, metodika prevence, třídních učitelů, výchovného poradce, ostatních 

pedagogů a také zákonných zástupců.  

 

Na škole působí školní pedagogické pracoviště ve složení výchovné poradkyně a školní metodičky 

prevence. Výchovná poradkyně plní rovněž funkci speciálního pedagoga. 

 

Ke komunikaci s rodiči kromě osobních pohovorů, telefonické a e-mailové korespondence patří 

především třídní schůzky realizované jednou za čtvrtletí a společenské akce pořádané školou (Vánoční 

punč aj.). V průběhu školního roku se rovněž uskutečňuje spolupráce s regionálním metodikem 

prevence a s dalšími odborníky v oblasti prevence.   

 

V Ostravě 11. 6. 2020 

 

Mgr. Jana Ligocká 

Školní metodička prevence 
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Preventivní akce ve školním roce 2019/2020 

 

Adaptační kurz 

 

Ve dnech 2. - 4. září 2019 proběhl s podporou projektu "Prevence rizikových projevů chování" 

Moravskoslezského kraje adaptační kurz prvních ročníků všech nastupujících oborů AHOL Střední 

odborné školy. Cílem adaptačního kurzu bylo seznámení žáků a jejich stmelení nejen v rámci tříd a 

oborů samotných, ale i podpora tolerance, spolupráce a týmového ducha mezi všemi účastníky kurzu. 

Ve třech dnech si proto žáci prostřednictvím herních aktivit vyzkoušeli řešit nejrůznější situace a 

poznat jak sebe samého, tak kolektiv. Dynamický náboj adaptačního kurzu zajistili absolventi 

Pedagogického lycea, kteří společně s třídními učiteli připravili program po celou dobu pobytu.  Žáci 

si vyzkoušeli mnoho netradičních aktivit a řadu dalších týmových her s cílem formovat kolektivní 

toleranci a spolupráci.  

  
 

 

Přednášky, besedy, interaktivní aktivity  

 

Dne 6. 9. 2019 proběhla akce První pomoc řidičům v reálných podmínkách běžného života. 

Žáci se seznámili se správnou manipulací s helmou u motorkáře, který po vážné dopravní nehodě 

nedýchá a nereaguje. Vždy je nutno pomýšlet na možná poranění páteře, proto je nutné, aby první 

zachránce fixoval hlavu, zatímco druhý zasune obě ruce co nejhlouběji do helmy. Poté první ze dvou 

zmíněných šetrným tahem sejme helmu takovým způsobem, aby došlo k co nejmenšímu pohybu 

hlavy. 

Na demonstrované sejmutí helmy navazovalo samotné školení řidičů, kteří nebojácně asistovali 

a ochotně pomáhali našim ošetřovatelům. 
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Život s handicapem 

 

Dne 9. 10. 2019 se na naší škole uskutečnila beseda s panem Holbou, který našim žákům, 

zejména z oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost, přiblížil život s handicapem. Pan Holba je 

hluchoslepou osobou a již několik let předává mladé generaci informace právě o tomto handicapu. 

Naši studenti se dozvěděli mnoho informací o komunikaci s takto handicapovaným člověkem, 

seznámili se s kompenzačními pomůckami a také vodícím psem. Pro většinu žáků byla tato beseda 

velmi obohacující. 

 

  
 

Zdravý životní styl 

 

Dne 24. 10. proběhla za podpory Moravskoslezského kraje v rámci projektu Prevence 

rizikových projevů chování dětí a mládeže již tradiční preventivní akce Zdravý životní styl. 

 

Žáci prvních ročníků se tak vystřídali na celkem šesti stanovištích. Prevence pohlavních 

chorob, Zdravé nohy a chůze, Jste to, co jíte a pijete, Bavme se bez mobilů, Špinavé ruce, První 

pomoc. Cílem této interaktivní akce bylo žákům zajímavou a poutavou formou zprostředkovat rizika 

spojená s pasivním životním stylem a nevhodnými pohybovými stereotypy a naučit se poskytovat 

první pomoc. 

 

Porotu na stanovišti Jste to, co jíte, překvapili žáci vydařenými prezentacemi a skvělými 

ochutnávkami nejrůznějších zdravých pokrmů. Akce se tradičně setkala s pozitivním ohlasem žáků. 

Do této aktivity jsou zapojeni i žáci starších ročníků, kteří v praxi prezentují své znalosti.  
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Noc venku 

 

Dne 11. 11. 2019 nás navštívili zástupci kampaně „Noc venku", Mgr. Helena Bělasová a pan 

Evžen Vojkůvka, aby žákům SOŠ AHOL představili historii samotného projektu a cílové skupiny, 

které se nejčastěji ocitají na ulici, a pomoci, kterou nabízí stát. Dojemné vyprávění pana Vojkůvky nás 

jen na chvíli přeneslo do života na ulici, kdy jsme pochopili, že život se vám může změnit ze dne na 

den. Z úst našich hostů zaznělo velké DÍKY našim studentům i vyučujícím, kteří besedu zorganizovali 

a předali trvanlivé potraviny určené potřebným osobám. Žáci oboru Sociální, správní a pečovatelská 

činnost se na základě této přednášky zúčastnili akce Noc venku.  

  

 
 

 

 

Drogová problematika s policejním kynologem 

 

Dne 28. 1. 2020 proběhla v rámci prevence rizikových jevů na AHOL - Střední odborné škole 

beseda a ukázka služební kynologie. Praporčík Martin Štěrba žákům naší školy povyprávěl o tom, jak 

probíhá výcvik psů ke specializaci detekce drog. Žáci zhlédli ukázku vzorků drog, viděli speciálního 

psa a jeho práci při vyhledávání skryté drogy ve třídě. Věříme, že setkání s odborníkem z praxe bylo 
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přínosné a zajímavé. Akce byla zařazena do vzdělávání v rámci projektu Prevence rizikových projevů 

chování a mládeže. 

 

Prevence rizikového chování je nedílnou součástí pojetí výchovy a vzdělávání na AHOL SOŠ a 

vychází z minimálního preventivního programu školy. Minimální preventivní program  

je školní dokument zaměřený zejména na výchovu žáků k odpovědnosti za vlastní chování  

a způsob života. AHOL SOŠ má rovněž vypracovanou dlouhodobou Školní preventivní strategii, a to 

pro období let 2016 – 2020. 

 

Základním principem prevence sociálně patologických jevů ve školství obecně  

a na AHOL SOŠ je výchova žáků k osvojení pozitivního chování, k rozvoji osobnosti,  

k vytváření a upevňování morálních hodnot, k rozvoji vědomostí a dovedností. Pomáhá při získávání 

schopnosti komunikace, týmové práce, dostatku sebedůvěry, odolnosti vůči stresu. Poskytuje pomoc při 

řešení školních problémů, konfliktů, náročných životních situací. To vše tak, aby žáci nehledali řešení v 

užívání návykových látek, v záškoláctví, patologickém hráčství, šikaně, vandalismu, agresivitě, 

porušování zákona, či v závislosti na náboženském nebo politickém extremismu. Důraz je kladen na 

podporu vlastní aktivity žáků, na pestrost forem preventivní práce s žáky. 

 

Prevence rizikových jevů na AHOL SOŠ probíhá plánovitě, především v profilových předmětech 

ZSV, BEK, PSY, PED, PRA, TV, ČJL. Preventivní zásady a prvky jsou posilovány i v dalších 

předmětech, a to vhodným začleněním do učiva dle ŠVP. K posílení zdravého životního stylu je 

využíván nejen areál školy a jeho sportoviště, tělocvična, posilovna a další prostory školy. Školní kurzy, 

odborné exkurze a vycházky mají kromě vzdělávacího působení také upevnit a posílit osobnostně volní 

vlastnosti studentů.  

Z analýzy současného stavu na škole vyplynulo, že je potřeba zaměřit se zejména  

na chování žáků vůči sobě i k dospělým osobám, řešit agresivní chování žáků a používání vulgárních 

výrazů, zaměřit se na kontrolu absence a snížit počet zameškaných hodin. Žáky nadále vedeme k 

odpovědnosti za své chování a jednání, vyžadujeme dodržování školního řádu a pravidel slušného a 

bezpečného chování, snažíme se zamezit řešení konfliktů mezi žáky nepřiměřenými prostředky. 

Zvýšenou pozornost jsme věnovali žákům ohroženým předčasnou odchodovostí a žákům s rizikovým 

chováním. Při řešení výchovných problémů jsme vycházeli z Minimálního preventivního programu, 

Metodiky třídnických hodin a Metodiky práce se žáky ohrožených předčasným odchodem. V případě, 

kdy žáci porušili školní řád, spolupracovali třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, 

zástupce ředitele a ředitel školy, byli kontaktováni rodiče, vedli jsme pohovor se žáky a společně jsme 

hledali řešení. Z hlediska krátkodobých cílů jsme se snažili zlepšit znalosti žáků v oblasti rizikového 

chování, realizovali jsme aktivity preventivního programu v rámci školních i volnočasových aktivit 

prostřednictvím besed. V rámci stmelování třídních kolektivů byly pro žáky zorganizovány různé školní 

akce v podobě poznávacích a vzdělávacích zájezdů, lyžařský a vodácký kurz či adaptační pobyt. Každý 

měsíc probíhá v každé třídě třídnická hodina žáků s třídním učitelem.  
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Ke všem projevům sociálně patologických jevů, které se vyskytnou během školního roku, se na 

AHOL SOŠ přistupuje individuálně se zřetelem na osobnost mladého člověka a jeho sociální zázemí. 

Snažíme se zabránit vzniku dalších nežádoucích jevů (např. šikana, kyberšikana, vandalismus, 

záškoláctví atp.) důsledným sledováním třídních kolektivů, skupin a jednotlivých žáků. K tomu je 

zapotřebí důležitá spolupráce vedení školy, metodika prevence, třídních učitelů, výchovného poradce, 

ostatních pedagogů a také zákonných zástupců.  

Na škole působí školní pedagogické pracoviště ve složení výchovné poradkyně a školní 

metodičky prevence. Výchovná poradkyně plní rovněž funkci speciálního pedagoga a metodička 

prevence zastává funkci sociálního pedagoga. 

Ke komunikaci s rodiči kromě osobních pohovorů, telefonické a e-mailové korespondence patří 

především třídní schůzky realizované jednou za čtvrtletí a společenské akce pořádané školou (Vánoční 

punč aj.). V průběhu školního roku se rovněž uskutečňuje spolupráce s regionálním metodikem 

prevence, a s dalšími odborníky v oblasti prevence.   

V příloze je přiložen výčet preventivních akcí, které na škole proběhly.  

 

V Ostravě 25. 6. 2019 

 
Mgr. Jana Ligocká 

Školní metodička prevence 

 

 

1.8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedení školy 
 

Jméno pracovníka září říjen listopad prosinec leden 
Angerová Zuzana, Mgr.   Metody výuky   

Balaš Michal, Mgr.   Metody výuky   

Císař Jan, Ing.   Metody výuky   

Dvořáková Lucie, Ph.D., Mgr.   Metody výuky   

Čaldarisová Renata, Mgr.   Metody výuky   

Haas Rudolf, Mgr.      

Ladislav Karník Csc., Ing.   Metody výuky   

Kašovská Alena, Mgr.   Metody výuky   

Veronika Kleinová, Mgr.   Metody výuky   

Králová Lucie, Mgr.   Metody výuky   

Krsková Leontýna, Mgr.   Metody výuky  Zadavatel 

PUP 

Kubíčková Eva, Ing.   Metody výuky   

Eva Kulesová, Mgr.      

Ligocká Jana, Mgr.  Konference 

metodiků prev. 

Metody výuky   

Maťková Lucie, Mgr.   Metody výuky Zadavatel MZ Hodnotitel 

MZ ČJL 

Mrázek Vlastimil, Mgr.   Metody výuky   

Najvárková Gabriela, Mgr.   Metody výuky   

Němcová Ivana, Ing. 

 

  Metody výuky   
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Obukhova Oxana, Mgr.   Metody výuky   

Petermann Vojtěch, Mgr.  Dílna čtení na 

SŠ 

Metody výuky Zadavatel MZ Zadavatel MZ 

PUP 

Sedláčková Zuzana, Mgr.   Metody výuky Zadavatel MZ  

Sosnová Radmila, Ing.   Metody výuky   

Stoklasová Kateřina, Mgr.   Metody výuky   

Suková Kateřina, Mgr.   Metody výuky   

Ševčík Jan, Ing.   Metody výuky   

Švajda Lukáš, Mgr.   Metody výuky   

Tomečková Julie, Mgr.   Metody výuky   

Trigas Paskal, Mgr.   Metody výuky   

Zdařil Miroslav, Ing.   Metody výuky   

 

 

 

Jméno pracovníka únor březen duben květen červen 

Angerová Zuzana, Mgr.      

Balaš Michal, Mgr.     Program 

Bakalář 

Císař Jan, Ing.      

Dvořáková Lucie, Ph.D., Mgr.      

Čaldarisová Renata, Mgr.      

Haas Rudolf, Mgr.      

Ladislav Karník Csc., Ing.      

Kasovská Alena, Mgr.      

Veronika Kleinová, Mgr.      

Králová Lucie, Mgr.      

Krsková Leontýna, Mgr. Hodnotitel ÚZ NJ Hodnotitel CJ 

PUP 

  Nadaný žák ve 

výuce 

Kubíčková Eva, Mgr.      

Eva Kulesová, Mgr.      

Ligocká Jana, Mgr.      

Maťková Lucie, Mgr.      

Mrázek Vlastimil, Mgr.      

Najvárková Gabriela, Mgr.      

Němcová Ivana, Mgr.      

Obukhova Oxana, Mgr.      

Petermann Vojtěch, Mgr. Hodnotitel MZ 

ČJL 

    

Sedláčková Zuzana, Mgr.      

Sosnová Radmila, Ing.      

Stoklasová Kateřina, Mgr.     Nadaný žák ve 

výuce 

Suková Kateřina, Mgr.      

Švajda Lukáš, Bc.      

Tomečková Julie, Mgr.      

Trigas Paskal, Mgr.      

Zdařil Miroslav, Ing.      
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1.9 Žákovský parlament 
 

Žákovský parlament AHOL – Střední odborné školy s.r.o. je poradním orgánem školy. Tvoří jej volení 

zástupci – mluvčí jednotlivých tříd. Jednání žákovského parlamentu se uskutečňují pravidelně jednou 

za měsíc nebo dle aktuálních potřeb školy. Schůzi Žákovského parlamentu svolává jeho předseda, na 

jednání si pozve nejen ředitelku školy, ale také její zástupce, ostatní pedagogy, výchovného poradce a 

školního metodika prevence. 

Připomínky, náměty a stížnosti Žákovského parlamentu jsou ihned projednávány s vedením školy a 

následně také řešeny. Ředitelka školy informuje o stavu řešení připomínek předsedu a členy na 

nebližším zasedání parlamentu. 

V průběhu školního roku 2019/2020 vykonávala funkci předsedy Žákovského parlamentu Natalie 

Godulová, žákyně 2. ročníku oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost, která funkci převzala po 

bývalém předsedovi Pavlu Wagnerovi, žákovi 2. ročníku oboru Veřejná správa a regionální rozvoj, a 

to na začátku školního roku 2019/2020.  

 

Předsedkyně Žákovského parlamentu seznámila všechny členy Žákovského parlamentu s jejich právy 

a povinnostmi: 

 

 Zvolení zástupci představují na zasedání parlamentu názory celé třídy, pravidelně se účastní 

jednání, kde projednávají společné problémy nebo návrhy svých tříd, 

 žáci se účastní života školy a školních akcí, 

 mohou přijít s vlastními návrhy a nápady, 

 předkládají vedení školy své připomínky a návrhy, mohou navrhnout řešení některých 

problémů, 

 žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky, 

 každý člen Žákovského parlamentu má právo kultivovanou formou vyjádřit své názory a 

požadavky, 

 žák má právo být seznámen s řešením probíraných problémů a připomínek a má právo aktivně 

se podílet na chodu školy. 

 

Předsedkyně Žákovského parlamentu navrhla pro školní rok 2019/2020: 

 

 Zapojení žáků školy do charitativní činnosti, 

 informovat studenty o nabízených zájmových aktivitách, kurzech a školních soutěžích, 

 vyzvala všechny žáky, aby se aktivně zapojovali do školních i mimoškolních aktivit a soutěží, 

 apelovala na všechny žáky, aby dodržovali pravidla a povinnosti stanovené školním řádem, 

 aktivně řešila požadavky a připomínky jak ze strany žáků, tak stran pedagogů a vedení školy. 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 bylo hlavním cílem Žákovského parlamentu zajistit informovanost 

studentů o pořádaných akcích a soutěžích školy, podnítit iniciativu v zapojování do daných akcí a 

motivovat žáky k větší aktivitě a vlastnímu cílevědomému vzdělávání a rozvoji. 

 

Žákovský parlament pod vedením Natalie Godulové zorganizoval potravinovou sbírku, jejímž 

posláním bylo pomoct lidem bez domova. Vysbírané potraviny byly poté darovány organizaci Noc 

venku, která pro studenty uspořádala také přednášku o činnosti organizace a lidech bez domova, 

nechyběla také informace, jak organizaci podpořit, či jak se do ní zapojit coby dobrovolník. 
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1.10 Činnost zájmových kroužků  
 

 

Ve školním roce 2019/2020 AHOL – Střední odborná škola nabídla svým žákům vedle standardní výuky 

i řadu možností, jak trávit volný čas. Pedagogové si připravili rozmanitou nabídku zájmových kroužků, 

které měly žáky smysluplně zabavit či je něco nového naučit. Cílem této zájmové činnosti bylo vést žáky 

k rozvíjení individuálních schopností a k praktickému využití jejich znalostí a dovedností. Kroužky 

probíhaly celoročně v ranních i odpoledních hodinách a již tradičně je zaštiťoval FIDES spolek působící 

při AHOL – SOŠ. 

Ve školním roce 2019/2020 měli žáci možnost účastnit se těchto zájmových kroužků: 

* Kroužek informačních technologií a médií – Mgr. Vlastimil Mrázek 

* Kroužek ECDL – Mgr. Vlastimil Mrázek 

* Školní časopis Mucin a žurnalistický kroužek – Mgr. Julie Tomečková 

* Veřejnosprávní kroužek – Ing. Ivana Němcová Ph.D. 

* Kroužek ošetřovatelství – Mgr. Lucie Králová 

* Kroužek ruského jazyka – Mgr. Oxana Obukhová 

* Příprava k PET/FCE certifikátům – Mgr. Gabriela Najvárková 

* Kroužek robotiky – Ing. Ladislav Kárník Csc. 

 

Kroužek IT a médií – Mgr. Mrázek  

V kroužku IT a médií se žáci AHOL SOŠ seznamovali s technikou v ateliéru a televizním studiu. Učili 

se pracovat s kamerami, fotoaparáty, ozvučovací a osvětlovací technikou nebo létat se školním dronem. 

Natáčeli různé reportáže, spoty  a videoklipy, poté prováděli střih přes programy Adobe Premiere, Adobe 

After Effects, Sony Vegas či Final Cut.  

Ve zvukovém studiu byla také možnost se naučit mixovat s mixážními pulty Pioneer nebo Reloop, kde 

používáme software Rekordbox, serato DJ a Virtual Dj. Kromě live mixu lze využít i doprovodné 

programy pro záznam a editaci zvuku, jako jsou AudaCity nebo Garageband. Pro zkušenější je zde 

program Ableton Live, ke kterému používáme launchpady (Novation, Push2). 

Ve Fotografickém ateliéru se studenti naučili použít osvětlovací techniku a fotografovat např. s pevným 

objektivem 50 mm.  Fotili jak v interiérech, tak  i exteriérech.  

 

Kroužek ECDL – Mgr. Mrázek 

Naší škole probíhala výuka a zkoušky k získání certifikátu ECDL pod vedením testera Mgr. Mrázka. 

Co je ECDL? ECDL (European Computer Driving Licence) - tzv. "Řidičák na počítač" je mezinárodně 

uznávaná objektivní a standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. 

ECDL je dokladem o uživatelských dovednostech prověřených nezávislým mezinárodním testem. 

Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč efektivně schopen využívat základní informační 

technologie. Certifikát ECDL je standardem ve většině zemí EU. Řada mezinárodních institucí a 

podniků přijala testy ECDL jako jedno z kritérií při hodnocení kvalifikace svých zaměstnanců. Držitel 

certifikátu ECDL prokazatelně zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu 

pracovních sil nejen v ČR, ale především ve většině zemí EU. 
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Díky účasti v tomto kroužku  měli žáci možnost udělat si zkoušky z operačního systému Windows, MS 

Balíku Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) nebo grafického programu Gimp. 

 

Kroužek školního rádia – Mgr. Mrázek 

Každý pátek o velké obědové přestávce funguje již druhým rokem na naší škole vysílání „studentského 

rádia AHOL“. Vedou ho žáci prvního ročníku oboru Ekonomika v multimediální sféře a druhého 

ročníku oboru Marketingová komunikace. Záštitu a hlavně technickou podporu vzal na sebe Mgr. 

Mrázek. Programové vysílání obsahuje písničky na přání, aktuality ze školy nebo zajímavé novinky, 

které je nutné sdělit mladé generaci. Na každý týden si žáci připravují také originální playlisty. Soutěže 

a ankety provozují přes Instagram. 

 

Školní časopis Mucin a žurnalistický kroužek – Mgr. Julie Tomečková 

Žurnalistický kroužek a s ním spojený školní časopis MUCIN ve školním roce 2019/2020 vedla redakce 

pod vedením Mgr. Julie Tomečkové. Šéfredaktorství přebrala Adéla Szpernolová, horlivá studentka 

sociální činnosti. Redakci posílili čerství studenti prvních ročníků a přinesli tak do časopisu nového, 

svěžího ducha. Práce ve školním časopise studenty učí porozumět publicistickému stylu a jeho 

jednotlivým slohovým útvarům, zejména pak zprávě, recenzi či rozhovoru. Dále se zabývají korekturou 

a formální úpravou textu. Dostanou se rovněž ke grafické stránce, kdy navrhují design v počítačových 

programech. Nasbírané reportáže a články sestavují do finální podoby 20 – 28 stránkového dokumentu, 

který následně kompletují v tištěné podobě a distribuují po 1 výtisku do třídy. Jeho elektronickou verzi 

pak zveřejňují na oficiálních stránkách školy.  
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Veřejnosprávní kroužek – Ing. Ivana Němcová Ph.D. 

Žáci čtvrtého ročníku měli vždy dvakrát měsíčně možnost se připravovat na maturitní zkoušku 

prostřednictvím kroužku veřejnosprávní činnosti. Cílem tohoto kroužku bylo prohloubit znalosti žáků 

týkající se činností ve veřejné správě a umět tak aplikovat své teoretické informace do praxe 

prostřednictvím scének, nebo praktických příkladů v rámci správního řízení, exekuce, soudního řízení, 

tiskové konference, voleb prezidenta republiky nebo stavebního povolení.  

 

Kroužek ošetřovatelství – Mgr. Lucie Králová 

Žáci AHOL SOŠ s.r.o.  mají možnost získat znalosti a dovednosti v poskytování ošetřovatelské péče a 

první pomoci v Ošetřovatelském kroužku. V kroužku získají základní informace o složení a činnosti 

lidského těla zaměřené na základy anatomie a fyziologie, o poskytování první pomoci, obvazové 

technice, polohování a dopravě raněných, ošetřovatelské péči u imobilních nemocných a základech 

klinické propedeutiky. 

Kroužek  se však nezaměřuje pouze na výuku první pomoci a ošetřovatelské péče. Žáci se v něm dozvědí 

i o  možnostech mimoškolní činnosti, dobrovolnické činnosti, činnosti Červeného kříže, Superstar 

v odborných znalostech a soutěži Den pacientem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužek ruského jazyka – Mgr. Oxana Obukhová 

Ve školním roce 2019/2020 pravidelně probíhal kroužek ruského jazyka, jehož náplní bylo v prvé řadě 

procvičení obtížných gramatických jevů, se kterými se studenti setkávali v běžné výuce. Dále byly 

probrány gramatické jevy ruštiny, které studentům díky zdánlivé podobnosti s češtinou dělají neustále 

obtíže. Procvičovala se témata každodenního života. Část výuky byla vždy také zaměřena na rozvoj 

komunikačních a konverzačních schopností v ruském jazyce. Studenti se dále zabývali ruskými reáliemi 
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jako například hudební scénou, zvyky a svátky, typickými pokrmy a slavnými tamními osobnostmi. V 

neposlední řadě se studenti naučili některé hovorové výrazy, pro které v běžné výuce nebývá čas. 

Příprava k PET/FCE certifikátům – Mgr. Gabriela Najvárková 

Zkouška Cambridge English: Preliminary (PET) ověřuje znalost anglického jazyka na úrovni B1 

podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V letošním kurzu studenti procvičovali 

všechny jazykové dovednosti: čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Studenti si osvojili používat 

anglický jazyk v každodenních situacích jako je použití jednoduchých učebnic, četba článků, psaní 

dopisů či zhotovení poznámek během setkání. V průběhu poslechu pak nacvičovali schopnost 

porozumět sdělovaným informacím v monologu či dialogu.   

Další kurz se soustředil na přípravu k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First( FCE), která 

ověřuje znalost anglického jazyka na úrovni B2. Jejím složením se prokazuje, že dokážete hovořit a psát 

anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky hovořícím prostředí. V kurzu 

si studenti procvičovali schopnost vyjadřovat názory a argumentovat, psát zprávy a emaily, popisovat a 

vysvětlovat různé postoje.   

 

Kroužek robotiky – Ing. Ladislav Kárník, Csc. 

Kroužek ROBOTIKA navštěvovalo celkem 10 žáků z prvního a druhého ročníku oboru Ortoticko-

protetický technik. V průběhu konání pravidelných měsíčních schůzek byli členové kroužku postupně 

seznamování s robotickými zařízeními v oblasti zdravotnictví se zaměřením na ortoticko protetické 

pomůcky, robotické protézy, rehabilitační robotická zařízení a ostatní robotická zařízení využívaná ve 

zdravotnictví. Seznámení s touto technikou probíhalo promítáním videosekvencí a formou cílených 

přednášek. Toto seznamování s robotickou technikou v oblasti zdravotnictví tvořilo vždy první polovinu 

každé schůzky. Druhá polovina schůzek byla věnována konkrétnímu návrhu jednoduchého robotického 

ramene. Toto jednoduché robotické zařízení si členové kroužku postupně navrhovali s využitím 3D 

systému Creo. Jednotlivé navržené díly si žáci postupně vyráběli. Řada dílu je již vyrobena, ale z důvodu 

covid-19 se praktická realizace navrhnutého manipulátoru pozdržela a bude se dokončovat po 

prázdninách v dalším školním roce. Práce žáky bavila, protože si mohli své návrhy vyrábět a postupně 

montovat. Nešlo proto jen o teorii, ale i o praktickou výrobu robotického zařízení. Po dokončení se bude 

moci robotické zařízení prezentovat na různých akcích pořádaných SOŠ Ahol, s.r.o. Na dvou obrázcích 

jsou vidět členové kroužku při tvůrčí činnosti.  
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Úspěšní studenti u mezinárodních zkoušek Cambridge English na střední škole AHOL, s.r.o. ve 

školním roce 2019/2020 

Zkouška Cambridge English: Preliminary (PET) ověřuje znalost anglického jazyka na úrovni B1 

podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V letošním kurzu studenti procvičovali 

všechny jazykové dovednosti: čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Studenti si osvojili používat 

anglický jazyk v každodenních situacích jako je použití jednoduchých učebnic, četba článků, psaní 

dopisů či zhotovení poznámek během setkání. V průběhu poslechu pak nacvičovali schopnost 

porozumět sdělovaným informacím v monologu či dialogu.   

Další kurz se soustředil na přípravu k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First( FCE), která 

ověřuje znalost anglického jazyka na úrovni B2. Jejím složením se prokazuje, že dokážete hovořit a 

psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky hovořícím prostředí. 

V kurzu si studenti procvičovali schopnost vyjadřovat názory a argumentovat, psát zprávy a emaily, 

popisovat a vysvětlovat různé postoje.   

Ve školním roce 2019/2020 se úspěšnými držiteli stali tito studenti: 

Daniela Folková (2PL) s certifikátem PET na úrovni B2, čili s vyznamenáním. Taktéž studentka 

Barbora Dostálová uspěla až na úrovni B2, opět certifikát PET s vyznamenáním! Dalšími úspěšnými 

studenty, kteří získali certifikát PET s úrovní B1 jsou: Šimon Gelnar (2OT), Maxim Saveljev ( 

2OT), Jakub Kolich ( 2OT), Natálie Strachotová (3MK), Michal Novák ( 3MK) a Radim Jauerník 

(3MK). 

 

1.11 Cíle školy v školním roce 2020/21 
 

Pro školní rok 2020/2021 byly zpracovány nové cíle s konkrétní odpovědností a termíny plnění. Tyto 

cíle budou součástí Plánu práce a organizace školy ve školním roce 2020/2021 s platností od 1. 9. 

2020. 

1. Kariérové poradenství před vstupem na střední školu 

 

Podpora rozhodování žáků před vstupem na AHOL-SOŠ 

 

 Navázání spolupráce s poradenskými pracovníky ZŠ 

 Přípravný kurz pro žáky ZŠ, který je seznámí s oborem a připraví na 

přijímací zkoušky 

 Atraktivní dny otevřených dveří 

Odpovídá: Mgr. Stoklasová. Mgr. Krsková. Mgr. Baláš, Mgr. Kulesová, Mgr. Králová, Mgr. Suková, 

Ing. Sosnová 

 

2. Preventivní a intervenční nástroje v průběhu vzdělávání u žáků 

a) Podpora žáků: 

 Vyhledávání talentovaných žáků pro prezentaci školy 

 Zapojení žáků do soutěží s finančním ohodnocením 

 Podpora žáků v přípravě na soutěže nad rámec školy 
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 získávání certifikátů v průběhu studia na střední škole – zainteresovat větší 

počet žáků škol 

Odpovídá:  vedoucí PK, talenty Mgr. Stoklasová, Mgr. Krsková 

3. Preventivní a intervenční nástroje v průběhu vzdělávání u pedagogů 

 

a) Výuka a motivace 

 Využití e-learningového vzdělávání, zohlednění podpory výuky přes 

Moodle  

 Začleňování moderních metod výuky do vyučovacích hodin 

 Motivace žáků k účasti v zájmové činnosti, která směřuje k posílení jejich 

odbornosti, počítačové gramotnosti, jazykových znalostí a zdravého 

životního stylu 

 Uplatňování diferenciace a individualizace ve výuce 

 Zvýšit opatření ke školnímu neúspěchu žáků a motivaci žáků k pravidelné 

docházce do školy a zlepšování výsledků 

 Efektivnější práce se závěry vyučovacích hodin 

 Zvýšit zapojení žáků do vzájemného hodnocení a sebehodnocení 

 Pravidelná autoevaluce výuky -  hodnocena žáky 

 

Odpovídá: Zástupce ŘŠ, předsedkyně metodické komise, předsedové PK, PhDr. Dvořáková 

- Vytvoření motivačního systému – PhDr. Dvořáková + vedoucí PK + Mgr. Suková 

Termín: průběžně vyhodnocení, na každé poradě ŘŠ 

 

b) Zvýšení úspěšnosti u maturitních zkoušek 

 Podíl úspěšných v % z počtu přihlášek jarní a podzimní období  

Český jazyk a literatura 80 % 

Cizí jazyky 85 % 

Odpovídají: Vedoucí PK 

Termín vyhodnocení je stanoven k 30. 10. 2021 

 

c) Profilace žáků v rámci vybrané odbornosti 

 Pravidelné setkávání se zaměstnavateli v rámci kulatých stolů 

 Zapojení odborníků z praxe, zapojení jednotlivých firem do přímé výuky 

Odpovídá: Mgr. Stoklasová (koordinace schůzek)  

Mgr. Čaldarisová, Mgr. Angerová, Ing. Pala – za odborné předměty 

Mgr. Králová, Mgr. Kulesová, Ing. Karník –  za odborné zdravotnické předměty 

4. Pedagogický sbor a spolupráce s dalšími subjekty 

 

 Posílení spolupráce mezi pedagogy v rámci PK a MK 

 Věnovat se pomoci novým, začínajícím učitelům (viz Plán podpory začínajících 

pedagogů) 

 Povinná účast pedagogů na školeních dle odbornosti minimálně jednou ročně 

 Pravidelná autoevaluace školy ze strany vyučujících 

 

Odpovídá: ŘŠ a ZŘŠ 
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1.12 Cíle školy v školním roce 2019/20  - VYHODNOCENÍ 
 

1. Kariérové poradenství před vstupem na střední školu 

 

a. Podpora rozhodování žáků před vstupem na AHOL-SOŠ 

 Náborové akce na základních školách 

 Přípravný kurz pro žáky ZŠ, který je seznámí s oborem a připraví na 

přijímací zkoušky 

 Vytvoření workshopů pro přiblížení oborů vzdělání na střední odborné škole 

Odpovídá: Ing. Císař, Mgr. Trigas, Mgr. Švajda, Mgr. Baláš, Mgr. Mrázek 

 

Náborové aktivity na základních školách 

Ve školním roce 2019/20 probíhaly náborové aktivity na základních školách. Například: 

Prezentace školy na ZŠ Zelená 

Dne 17. 10. 2019 prezentovali žáci oboru Ošetřovatel Nikol Jurášková, Nikola Chloupková a Dominik 

Mojžíšek Střední odbornou školu AHOL na Základní škole Zelená. Žáky pátého ročníku seznámili s 

problémy jako Bolavá záda a Skolióza páteře a všechny také zapojili do cvičení s Dominikem. 

Nechybělo vysvětlení a praktická ukázka správných pohybových stereotypů. Naši ošetřovatelé si roli 

vyučujících velmi užili a setkali se pouze s pozitivními ohlasy 

 

 
 

 

Prezentace oboru Ortoticko-protetický technik 

V ZŠ Bílovecká 10, Ostrava-Svinov proběhla dne 22. 10. 2019 ukázka práce Ortoticko-protetického 

technika. Naši studenti ukázali žákům základní školy, s jakými zařízeními pracují. Jednalo se o statické 

měření, měření posturologické a měření posturologické se zavřenýma očima. Následně poradili žákům, 

jak volit správnou obuv. 
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Navázání spolupráce s poradenskými pracovníky ZŠ 

 

Mgr. Trigas se za školu setkal s poradenskými pracovníky základních škol v říjnu 2019.  

Proběhla prezentace školy, oborů, benefitů, zájmové činnosti. 

 

Přípravný kurz pro žáky ZŠ, který je seznámí s oborem a připraví na přijímací zkoušky 
 

Od ledna 2020 probíhal na škole kurz, který byl zaměřen na přípravu k přijímacím zkouškám 

z českého jazyka a matematiky. Celkem ve 20 vyučovacích hodinách se žáci připravovali na výuku na 

střední škole, měli možnost si vyzkoušet testy a také na závěr každého bloku je čekala možnost 

realizace vlastního multimediálního projektu ve školním ateliéru. 

V letošním roce byla příprava na přijímací zkoušky komplikovaná tím, že se žáci nemohli účastnit 

výuky přímo, a tak i v tomto kurzu byly vytvořeny pro žáky online hodiny.  

 

Vytvoření workshopů pro přiblížení oborů vzdělání na střední odborné škole 

Netradiční výuka s moderátory 

Workshop pod vedením  Ing. Magdy Otáhalové, moderátorky rádia Orion, byl posílen o hosta Davida 

Navrátila. Díky těmto dvěma odborníkům z praxe se žáci procvičili v rétorice a seznámili se se 

základními požadavky na práci moderátora. Tohoto workshopu se účastnili žáci základní školy 

Březinova 52. 
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b. Seznámení žáků a rodičů s vybraným oborem a požadavky školy 

 Individuální setkání s rodiči a budoucími žáky před přijímacím řízením 

 Komunikace se žáky a rodiči před nástupem do 1. ročníku 

Odpovídá: Ing. Sosnová, Ing. Císař, Mgr. Dvořáková,  

 

- setkání s rodiči žáků v letošním roce probíhalo na třídních schůzkách jednotlivých základních škol  a 

dále na dnech otevřených dveří. Další setkání z důvodu hygienických opatření nebyla možná. 

 

2. Preventivní a intervenční nástroje v průběhu studia 

d) Finanční podpora 

 Vyhledávání talentovaných žáků pro prezentaci školy 

 Zapojení žáků do soutěží s finančním ohodnocením 

 Přehled plánovaných soutěží 
 Dosažení umístění v soutěžích nad rámec školy 

 Zajištěním možnosti získávání certifikátů v průběhu studia na střední škole – 

zainteresovat větší počet žáků škol 

 

Odpovídá:  Mgr. Stoklasová – talentovaní žáci, plán soutěží – Ing. Němcová, vedoucí PK 

Termín: talentovaní žáci a plán soutěží – září 2019 
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Zapojení žáků do soutěží s finančním ohodnocením 

 

Ostatní průběžně 

Jméno žáka Umístění Typ soutěže Navržená 

odměna 

Připravující učitel/ka 

Jan Kadlec (3EM) celkem 

2500 Kč 

1. místo  Celostátní 1500 Kč R. Čaldarisová 

účast Celostátní 1000 Kč I. Němcová, R. Čaldarisová 

Veronika Hrabovská (4PV) 

celkem (1750 Kč) 

1. místo  Celostátní 1500 Kč I. Němcová 

5. místo Okresní  250 Kč M. Balaš 

Klára Kleinová (3EM) 3. místo  Celostátní 750 Kč  R. Čaldarisová 

Matyáš Šamal (3EM) 2. místo Okresní  750 Kč G. Najvárková 

3 PV – 2 týmy:  

1 tým:  

 Vašíčková Anna,  

 Kubáňová Aneta,  

 Papcúnová Nikola,  

 Bizoňová Klaudie,  

2. tým:  

 Kateřina Svrčinová,  

 Vanessa Hrehorová,  

 Aneta Garšicová,  

 Adriana 

Tichopádová 

Účast  Krajské  300 Kč 

/osobu = 

celkem 2400 

I. Němcová 

Barbora Bolíková (PL2) 

Vendula Holčáková (PL2) 

1. místo 

1. místová 

Okresní 

krajské 

750,- Kč 

300,- Kč 

 

 

 

Soutěž Den pacientem 

Dne 4. 12. 2019 se v dopoledních hodinách konala v Městské nemocnici Ostrava na geriatrickém 

oddělení soutěž Den pacientem. 

Žáci 3. ročníku oboru Ošetřovatel ze Střední odborné školy AHOL soutěžili v řadě ošetřovatelských 

disciplín. Teoretické a zejména praktické schopnosti a dovednosti si mohli vyzkoušet v profesionálních 

podmínkách geriatrického oddělení u svých mladších vrstevníků z 2. ročníku, kteří se tak mohli vcítit 

do role nemocného. 

Výkony žáků, které zahrnovaly péči o pacienta od jeho příjmu do nemocnice přes podávání stravy, 

asistenci u převazu až po koupání a polohování, hodnotili nejen učitelé odborného výcviku, ale také 

jejich kolegové z oboru. 

Po zhlédnutí všech výkonů se vítězkou stala žákyně Adéla Zmeškalová, která jako hlavní cenu získala 

možnost sledovat operaci na neurochirurgickém sále. Vítězce gratulujeme a všem ostatním děkujeme za 

účast a pomoc v soutěži. Taktéž bychom chtěli poděkovat staniční sestře a personálu geriatrického 

oddělení, kteří nám zapůjčili prostředky a poskytli místo k uskutečnění soutěže. 
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Zlatá ruka protetika 

Dne 9. 12. 2019 se uskutečnila školní soutěž s názvem „Zlatá ruka protetika", ve které šlo o znalosti 

studentů oboru ortoticko-protetický technik, ale také o manuální zručnost a přesnost. Soutěž se konala 

na třech stanovištích. Na prvním stanovišti měli studenti v daném časovém limitu zhotovit dřevěný 

model vložky do bot dle návodu. Na druhém stanovišti se ověřovaly znalosti studentů pomocí testu. 

Poslední stanoviště bylo přímo v učebně praxe ortotiků. Zde si měli studenti za úkol změřit a zpracovat 

biometrické údaje. Po ukončení soutěže proběhlo vyhodnocení. 

Všichni soutěžící byli velmi snaživí, pečliví a odhodlání vyhrát, ale vítězové mohli být jen tři. Ti poté 

obdrželi diplom a odměnu. 
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Dosažení umístění v soutěžích nad rámec školy 

 

Ekonomická soutěž Slezské univerzity 

Dvě první místa a jednu pomyslnou bronzovou medaili si odnášejí z ekonomické soutěže Obchodně 

podnikatelské fakulty Slezské univerzity tři naši žáci. V kategorii, která se zabývala veřejnými financemi 

s názvem „Myslíte si, že platíme vysoké daně?" uspěla se svou esejí Veronika Hrabovská ze 4. ročníku 

oboru Právo a veřejná správa a v kategorii finanční gramotnosti s tématem „Proč je důležité starat se o 

rodinné finance?" zvítězil Jan Kadlec. Na třetím místě se umístila Klára Kleinová, oba ze třetího ročníku 

oboru Ekonomika v multimediální sféře. O vítězích a umístěných v každé kategorii rozhodovala 

tříčlenná porota složená z odborníků v daném oboru a akademických pracovníků působících na 

Obchodně podnikatelské fakultě. O tom, že konkurence ve vybraných kategoriích nebyla zrovna 

jednoduchá, svědčí i skutečnost, že se soutěže zúčastnilo více než 70 prací. 

Všem dalším žákům, kteří se do soutěže zapojili, velmi děkujeme za účast a věříme, že v dalších letech 

navážou na současný úspěch. Našim oceněným žákům gratulujeme k úspěchu a přejeme jim, aby si užili 

předání cen a diplomů, které proběhne 28. 1. 2020. 

 

Získávání certifikátů: 

 

Ve školním roce 2019/2020 se úspěšnými držiteli  jazykových certifikátů stali tito studenti: 

Daniela Folková (2PL) s certifikátem PET na úrovni B2, čili s vyznamenáním. Taktéž studentka 

Barbora Dostálová uspěla až na úrovni B2, opět certifikát PET s vyznamenáním! Dalšími úspěšnými 

studenty, kteří získali certifikát PET s úrovní B1 jsou: Šimon Gelnar (2 OT), Maxim Saveljev       

(2 OT), Jakub Kolich (2 OT), Natálie Strachotová (3 MK), Michal Novák (3 MK) a Radim 

Jauerník (3MK). 

 

Statistika úspěchu u zkoušek ECDL ve školním roce 2019-20: 

V letošním roce je číslo účastníků nízké z důvodu uzavření škol 

Počet uchazečů: 8 

Počet vybraných modulů: 8. 

Počet úspěšných modulů: 10 (100%).  Nejlepší žák Petr Kubík. 

Počet neúspěšných: 0 (0%) 

 

e) Výuka a motivace 

 Motivační systém hodnocení 

 Využití e-learningového vzdělávání 

 Posílení motivace žáků prostřednictvím účastí na školních akcí 

Odpovídá: Zástupce ŘŠ, předsedkyně metodické komise, předsedové PK, PhDr. Dvořáková 

Termín: průběžně, na každé poradě ŘŠ 
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Zavedením distanční výuky přispělo k posílení e-learningového vzdělávání. V letošním roce byly 

v systému Moodle vytvořeny vzdělávací kurzy, včetně testování na dálku. Modernizace systému 

Moodle byla provedena v průběhu prázdnin, tak aby škola byla připravena na případnou další distanční 

výuku.  

V školním roce 19/20 se do března podařilo realizovat školní soutěže – např. Zlatá ruka protetika, ale  

Nemohla se uskutečnit mezi žáky oblíbená soutěž  - AHOL hledá superstar v odborných znalostech. 

Tato soutěž je ukázkou prací žáků ve spojení s jejich odborností, práce jsou uloženy na centrálních 

datech školy a budou představeny žákům nižších ročníků.  

 

f) Zvýšení úspěšnosti u maturitních zkoušek 

 Podíl úspěšných v % z počtu přihlášek jarní a podzimní období  

Český jazyk a literatura 80 % 

Cizí jazyky 85 % 

Odpovídají: Vedoucí PK 

Termín vyhodnocení je stanoven k 30. 10. 2020 

 

Maturitní úspěšnost u letošních maturantů z anglického jazyka je 98, 8 %, z českého jazyka pak 95 %. 

 

 

 

g) Profilace žáků v rámci vybrané odbornosti 
 Pravidelné setkávání se zaměstnavateli v rámci kulatých stolů 

 Zapojení odborníků z praxe, zapojení jednotlivých firem do přímé výuky 

Odpovídá: Mgr. Trigas – odborná praxe v tuzemsku a zahraničí, zapojení odborníků – kulaté stoly 

Mgr. Králová – spolupráce s Proteorem a další firmy na ortotiku, protetiku 

Mgr. Potoková – spolupráce s organizacemi pro odborný výcvik 

 

Zapojení zaměstnavatelů do života a hlavně do výuky je pro odbornou školu velmi přínosné, uvádíme 

přehled setkání se zaměstnavateli. 

 

KALENDÁŘNÍ MĚSÍC NÁZEV PARTNERA – SOUVISEJÍCÍ OBOR STUDIA 

září 2019 Městská nemocnice Ostrava, p.o. – OŠ, SČ 

říjen 2019 Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – EMS, ORT 

listopad 2019 Centrum sociálních služeb Domus Ostrava – Ledax, o.p.s. – OŠ, SČ 

prosinec 2019 Domov pro seniory Kamenec, p.o. – OŠ, SČ 

leden 2020  EuroAWK, s.r.o. – MK, EMS 

únor 2020 Čtyřlístek Opava, p.o. – SČ 

březen 2020 Ortopedická protetika FM, s.r.o. – ORT 

duben 2020 Ergona Opava, s.r.o. – ORT 

květen 2020 MEDESA Care, s.r.o. – ORT  

červen 2020 BENETRONIC s.r.o. – ORT 
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3. Pedagogický sbor a spolupráce s dalšími subjekty 
 Posílení spolupráce mezi pedagogy 

 Věnovat se pomoci novým, začínajícím učitelům 

 Povinná účast pedagogů na školeních dle odbornosti 

 Realizovat vzdělávání pedagogů v rámci šablon 

Odpovídá: Ing. Sosnová, Ing. Císař 

 

 

V rámci spolupráce mezi pedagogy využila škola šablony -  2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ. Celkem 

bylo zapojeno 15 pedagogů, kteří měli možnost vzájemné spolupráce. Výsledkem je vzájemná pomoc na 

přípravě hodiny, sdílení moderních výukových metod. 

 

V tomto školním roce se celý pedagogický sbor  účastnil školení na využití a aplikaci moderních metod ve 

výuce. Toto školení bylo připraveno pro pedagogy školy vzdělávací společností Monika Puškinová, s. r. o. 

 

Na zvýšení počítačové gramotnosti pedagogů jsme využili další šablonu -  2.III/17 Zapojení ICT technika do 

výuky v SŠ. Právě tato spolupráce byla velmi pomocná škole (pedagogům) hlavně v období distanční výuky. 

 

 

 

1.13 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
       

Prezentace školy ve školním roce 2019/2020 

 

05. 09. 2019 – Slavnostní zahájení školního roku v aule školy AHOL, Dušní – pro  1. ročníky oborů 

PL, SM, SČ, EMS, VS, ORT, OŠ  

06. 09. 2019 – První pomoc u motorkářů - OŠ 

29. 09. 2019 – Dětská neděle, Multikino CINESTAR 

07. – 12. 10. 2019 – Erasmus, rezort Horizont – Kunčice pod Ondřejníkem; výběr žáků EMS 

09. 10. 2019 – Trh vzdělávání a uplatnění,  Hala STARS, Tyršova  

09. 10. 2019 – Zdravá záda – prezentace na ZŠ OŠ2, ORT2  

15. 10. 2019 – Dámská jízda, multikino CINESTAR 

17. 10. 2019 – prezentace oboru OŠ na ZŠ Zelená + prezentace Zdravá záda 

24. 10. 2019 – Zdravý životní styl, 1. ročníky 

22. – 23. 10. 2019 – veletrh středních škol Gemma, Nový Jičín 

24. 10. 2019 - Trh vzdělávání a uplatnění, Frýdek-Místek T 2019, Hala Polárka  

24. 10. a 25. 10. 2010 – Veletrh povolání Opava (ve spolupráci s firmou Ottoberg představen obor 

Ortoticko-protetický technik) 

31. 10. 2019  – Havířov VOLBA POVOLÁNÍ 2018, Společenský dům Reneta 

05. 11. 2019 – Volba povolání 2019 Karviná 

08. 11. 2019 – Veletrh středních škol v Avionu v Ostravě 

11. 11. – 15. 11. 2019 – Projektový týden  

13. 11. 2019 – propagace oboru ORT na ZŠ Bílovecká - měření biometrických údajů 

21. 11. 2019 – Den otevřených dveří 

21. 11. 2019 - Orlová VOLBA POVOLÁNÍ 2019, Dům kultury města Orlové, výběr žáků 

https://www.monikapuskinova.cz/
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28. 11. 2019 - propagace oboru ORT na ZŠ a MŠ Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka –  

měření biometrických údajů 

30. 11. 2019 – Ekonomická soutěž pro SŠ, Slezská univerzita v Opavě – výběr žáků 

  04. 12. 2019 – Den otevřených dveří 

6. 12. – 7. 12. 2019 – moravskoslezský veletrh škol Středoškolák, vysokoškolák pro JOB, Ostrava 

Černá louka 

 10. 12. 2019 – Vánoční punč, akce pro rodiče žáků prvních ročníků 

06. 01. 2020 – Dětská neděle, multikino CINESTAR 

11. 01. 2020 – Den otevřených dveří  

14. 01. 2020 – Dámská jízda, multikino CINESTAR  

22. – 23. 1. 2020 – Řemeslo má zlaté dno, ORT a OŠ 

23. 01. 2020 – Olympiáda ČJ – okresní kolo 

04. 02. 2020 – Den otevřených dveří  

07. 02. 2020 – Amazing Race 

11. 02. 2020 – Dámská jízda, multikino CINESTAR 

16. 02. 2020 – Dětská neděle, multikino CINESTAR 

01. 03. 2020 – Dětská neděle, multikino CINESTAR 

02. 03.2020 – Europa secura – soutěž PV, VS 

10. 03. 2020 – Dámská jízda, multikino CINESTAR 

 

 

 

Kultura školy ve školním roce 2019/2020 

  

05. 09. 2019 – Slavnostní zahájení školního roku v aule školy AHOL, Dušní – PL, SM, SČ, EM, OŠ 

pro  1. ročníky 

17. 10. 2019 – Divadelní představení Válka s mloky – 4. ročníky 

29. 10. - 1. 11. 2019 – Rehaprotex, Výstaviště Brno- Výstava protetických pomůcek - ORT 

14. 11. 2019 –  Interaktivní výstava a beseda s Ladislavem Vrchovským k výročí  

17. listopadu 

06. 12. 2019 – Projekt Talenti 

06. 12. 2019 -  Mikuláš + sbírka pro Dětské centrum Domeček  

10. 12. 2019 – Vánoční punč 

20. 12. 2019 – AHOL Dance 

21. 01. 2020 – Recitační soutěž – školní kolo 

07. 02. 2020 – Amazing Race 

22. 02. 2020 – 28. reprezentační ples AHOL  

od 1. 05. 2020 – Absolutoria – on-line výstava absolventských prací PL4 na Facebooku a 

 Instagramu 

20. 05. 2020 – 20. 06. 2020 - Absolutoria – závěrečné práce studentů PL 4 – výstava  

v AHOL GALLERY 

19. 06. 2020 – Slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům oboru PV a PL a 

 výučních listů žákům oboru Ošetřovatel  
26. 06. 2020 – Slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům oboru SM a EM 
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Vernisáže pořádané v rámci AHOL GALLERY 

 

Termín:    Výstava: 

 

07. 10. 2019 – 15. 11. 2019  Výstava Erasmus  

 

16. 11. 2019 – 7. 12. 2019  Výstava k 17. listopadu 

 

08. 12. 2019 – 31. 01. 2020  Výstava prací 1. ročníků 

 

01. 02. 2020 – 10. 02. 2020  Výstava k Amazing race 

 

11. 02. 2020 – 10. 03. 2020  Výstava  VLCI, Tanja ASKANI 

 

20. 05. 2020 – 20. 06. 2020  Absolutoria – závěrečné práce studentů PL 4 

  

 

 

 

Exkurze, přednášky a pobyty ve školním roce 2019/2020 

 

 

02. – 04. 09. 2019 – Adaptační kurz prvních ročníků, Horizont resort, Kunčice 

 p/Ondřejníkem 1. ročníky – EM, SM, PL, OŠ, MK, SČ 

02. 10. 2019 – host ve výuce EM David Navrátil (rétorika, moderování) 

07. – 12. 10. 2019 – Erasmus – Učíme se podnikat v Evropě- setkání žáků AHOL - Střední odborné 

školy, ZSGH ve Wiśle (Polsko), SOŠ Námestovo (Slovensko) a ISTITUTO D'ISTRUZIONE 

SUPERIORE "FEDERICO FLORA" z Pordenone (Itálie) v resortu Horizont – Kunčice pod 

Ondřejníkem 

09. 10. 2019 – beseda s panem Holbou – život s handicapem - SSČ 

12. 10. 2019 – Exkurze na VŠB-TUO  „Den s drony“ 

17. 10. 2019  –  Exkurze do muzea patologie – OŠ3 

24. 10. 2019 – preventivní akce Zdravý životní styl (projekt Prevence rizikových projevů  

chování dětí a mládeže MS kraje) 

24. – 25. 10. 2019  – Opava INFORMA 

01.11. 2019  – Veletrh REHAPROTEX  - ORT 

06. 11. 2019  – POKOS – armáda ČR (studenti oboru PVS a VSRR) 

11. 11. 2019 – Beseda o bezdomovectví se zástupci kampaně „Noc venku“ Mgr. Helenou  

Bělasovou a E. Vojkůvkou) – SČ 

13. 11. 2019 Projekt SMO Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko-protetický technik –  

práce na bionické ruce 

11. 11. 2019 – Hasičská záchranná služba – OŠ1, SČ1 

14. 11. 2019 – Exkurze do Rehabilitačního ústavu HRABYNĚ – OŠ2 
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14. 11. 2019 – Výstava Crash DOV – 3SČ 

15. 11. 2019 – Ekonomický workshop – MK2 , EMS1 

18. 11. 2019 – Přednáška Život s handicapem – PL3 PL4 

18. 11. 2019 – Potravinová sbírka 

18. 11. 2019 – Exkurze do Domova  pro seniory KAMENEC – OŠ1 

20. – 21. 11. 2019 – Projekt Talent management 2019 – workshopy ve spolupráci  

s VŠB – TUO - MK 

27. – 28. 11. 2019 – Exkurze Hudební Praha - PL 

05. 12. 2019 – Exkurze v psychiatrické nemocnice v Opavě - PL3 

05. 12. 2019 – Exkurze do Domova pro seniory Magnolie – SČ1 

19. 12. 2019  – Přednáška pro neslyšící - Ladislav Holba - SČ 

19. 12. 2019 – Přednáška FAKE NEWS – PV3, PL3, EMS3 

03. 01. - 07. 01. 2020  – Lyžařský kurz       

03. 01. 2020  – Ergoterapie v Domovech pro seniory  

28. 01. 2020  – Beseda s kynologem (Projekt MSK Prevence rizikových projevů chování  

mládeže) – SČ a VS 

07. 02. 2020 – exkurze Centrální sterilizace MNOF – OŠ2 

18. 02. 2020 – beseda s Oskarem Kořistkou (zakladatel prvního českého startupu, který se dostal do 

prestižního startupového akcelerátoru Y Combinator v Silicon Valley) – EM, MK 

03. 03. 2020 – prezentace Ekonomické fakulty VŠB – TUO – EM, MK 

15. 06. 2020 – projekt AHOL Talent management – workshop zaměřený na Eye Tracking 

 s Ing. Liborem Jedličkou – EM1, MK1 

17. 06. 2020 – Projekt SMO Talent management – workshop v laboratoři RFID  

VŠB – TUO – MK2 
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Adaptační kurz 

 
 

Exkurze Praha                         AHOL DANCE                     Slavnostní vyřazení 

           
 

                        Absolventský ples                                              Amazing race 
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Ortotici v Brně 
 

V pátek 1. listopadu 2019 navštívili žáci oboru Ortoticko-protetický technik veletrh Rehaprotex v Brně, 

který představuje široký sortiment kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitačních 

pomůcek, ale také služby pro aktivní život seniorů. Výstava byla zajímavá zvláště v oblasti adjuvatiky 

a jednoznačně rozšířila naše obzory! 

 

 
 

Noc venku 
 

V pondělí 11. 11. 2019 nás navštívili zástupci kampaně „Noc venku", Mgr. Helena Bělasová a pan Evžen 

Vojkůvka, aby žákům oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost představili historii samotného 

projektu a cílové skupiny, které se nejčastěji ocitají na ulici, a pomoci, kterou nabízí stát. Dojemné 

vyprávění pana Vojkůvky nás jen na chvíli přeneslo do života na ulici, kdy jsme pochopili, že život se 

Vám může změnit ze dne na den. Z úst našich hostů zaznělo velké DÍKY našim studentům i vyučujícím, 

kteří besedu zorganizovali a předali trvanlivé potraviny určené potřebným osobám.  
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Interaktivní beseda a výstava k výročí       17. listopadu 
 

Ve čtvrtek 14. listopadu se žáci naší školy zúčastnili výstavy připomínající 30. výročí událostí listopadu 

1989, na které se sami podíleli. 

Jednotlivé skupiny se vždy zúčastnily besedy s panem Ladislavem Vrchovským, bývalým členem 

Federálního shromáždění za Občanské fórum, absolvovaly komentovanou výstavu dobových fotografií 

a navštívily interaktivní expozice dobového zařízení, kde byl k dispozici např. funkční gramofon, 

promítačka, walkman apod. 

Věříme, že cíl přiblížit dobu normalizace a tehdejší běžný život výstava naplnila, a že poutavý rozhovor 

s panem Vrchovským žáky vedl k zamyšlení. 

 
 

Hudební Praha  
 

Ve dnech 27. – 28. 11. proběhla exkurze do Prahy, která je každoročně určená žákům Pedagogického 

lycea a umožňuje jim navštívit hudební představení a pražské památky. Letos to byla Carmen v 

Národním divadle a zbytek času studenti a studentky věnovali prohlídce Pražského hradu, Starého Města 

a sbírky moderního umění v Národní galerii. 
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Zlatá ruka protetika 
 

Dne 9. 12. 2019 se uskutečnila školní soutěž s názvem „Zlatá ruka protetika", ve které šlo o znalosti 

studentů oboru ortoticko-protetický technik, ale také o manuální zručnost a přesnost. Soutěž se konala 

na třech stanovištích. Na prvním stanovišti měli studenti v daném časovém limitu zhotovit dřevěný 

model vložky do bot dle návodu. Na druhém stanovišti se ověřovaly znalosti studentů pomocí testu. 

Poslední stanoviště bylo přímo v učebně praxe ortotiků. Zde si měli studenti za úkol změřit a zpracovat 

biometrické údaje. Po ukončení soutěže proběhlo vyhodnocení. 

Všichni soutěžící byli velmi snaživí, pečliví a odhodlání vyhrát, ale vítězové mohli být jen tři. Ti poté 

obdrželi diplom a odměnu. 

 

 
 

 

1.14 Ocenění žáci školy 

  
 Veronika Hrabovská 

 Jan Kadlec 

 Klára Kleinová 

 

 

Veronika Hrabovská (4. ročník oboru Právo a veřejná správa) 

Veronika Hrabovská se v letošním školním roce zúčastnila několika soutěží a reprezentovala školu 

AHOL na mnoha místech. Jeden z jejích největších úspěchů přišel v lednu roku 2020, kdy se na 

Obchodně-podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě uskutečnilo předávání výher 

oceněným účastníkům celostátní Středoškolské soutěže 2019 OPF. Naše studentka Veronika Hrabovská 

(4. ročník oboru Právo a veřejná správa), která obsadila skvělé první místo, převzala z rukou děkana 

Obchodně podnikatelské fakulty prof. Ing. Daniela Stavárka, Ph.D., diplom a věcné dárky. K dalším 

úspěchům se řadí 5. místo v okresním kole Olympiády z českého jazyka.  



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
                                                                                                

55 
 

 

 

 

Jan Kadlec (3. ročník oboru Ekonomika v multimediální sféře) 

 

Jan Kadlec se v letošním školním roce zúčastnil několika soutěží a reprezentoval školu AHOL na 

mnoha místech. Jeden z jeho největších úspěchů přišel v lednu roku 2020, kdy se na Obchodně-

podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě uskutečnilo předávání výher oceněným 

účastníkům celostátní Středoškolské soutěže 2019 OPF. Náš student Jan Kadlec (3. ročník oboru 

Ekonomika v multimediální sféře), který obsadil skvělé první místo, převzal z rukou děkana Obchodně 

podnikatelské fakulty prof. Ing. Daniela Stavárka, Ph.D., diplom a věcné dárky. Také se zúčastnil 

celostátní Soutěže o cenu děkana VŠE v Praze. 

 

 

Klára Kleinová (3. ročník oboru Ekonomika v multimediální sféře) 

 

Klára Kleinová se v letošním školním roce zúčastnila několika soutěží a reprezentovala školu AHOL 

na mnoha místech. Jeden z jejích největších úspěchů přišel v lednu roku 2020, kdy se na Obchodně-

podnikatelské fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě uskutečnilo předávání výher oceněným 

účastníkům celostátní Středoškolské soutěže 2019 OPF. Naše studentka Klára Kleinová (3. ročník 

oboru Ekonomika v multimediální sféře), která obsadila skvělé třetí místo, převzala z rukou děkana 

Obchodně podnikatelské fakulty prof. Ing. Daniela Stavárka, Ph.D., diplom a věcné dárky. 
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1.15 Soutěže 2019/20 
 

a) Soutěže v rámci školy: 

 

Soutěž:             Termín:  Vítězové: 

 

Den pacientem   4. 12. 2019 1. místo – Adéla Zmeškalová 

 

Zlatá ruka protetika   9. 12. 2019 1. místo – Šimon Gelnar 

       2. místo – Matyáš Bouda 

       3. místo – Vladana Urbancová 

 

 

AHOL DANCE 22. 12. 2018  1. místo - ORT 2. ročník  

2. místo - Pedagogické lyceum 2. ročník  

3. místo – SČ 3 

   

               
Školní kolo Olympiády v ČJ         10. 12 2019      1. místo – Veronika Hrabovská (PV4) 

       2. místo - Daniela Folková (PL1) 

       3. místo – Natálie Godulová (SČ2) 

 

Školní kolo Olympiády v NJ         11. 12.  2019      1. místo – Vendula Holčáková (PL2) 

       2. místo – Petr Sosna (EM1) 

       3. místo – Matěj Blažek (EM1) 

              Sabina Batková (PL2) 

 

Školní kolo Olympiády v AJ         leden 2020        1. místo – Matyáš Šamal (EM3) 

       2. místo – Matěj Antončík (MK2) 

       3. místo - Zuzana Filgasová (PL3) 

 

Školní kolo recitační soutěže         leden 2020     1. místo - Vendula Holčáková (PL2) 

                        Barbora Bolíková (PL2) 

       2. místo – Eva Drahotová (PL3) 

       3. místo – Babora Kubíčková (PL1) 

 

 

Školní kolo Olympiády v RJ 4. 2. 2020  

1. místo – Michaela Langerová (PV3), Anhelina Oros (EM1) 

2. místo – Terezie Potůčková (PL2) 

3. místo - Adéla Hrnčárková, Adéla Nosková, Barbora Bolíková (PL2) 

 

 

b) Soutěže nad rámec školy 

 

Mezinárodní soutěž OPF              prosinec 2019 1. místo – Veronika Hrabovská (PV4) 

       2. místo – Jan Kadlec (EM3) 
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       3. místo – Klára Kleinová (EM3) 

 

 

Okresní kolo Olympiády v ČJ      leden 2020  5. místo- Veronika Hrabovská (PV4) 

    

 

Velká povídková soutěž (Knihy Dobrovský)   leden 2020  

účast Barbora Dostálová (PL2) 

 

        

Okresní kolo Olympiády v AJ      únor 2020 2. místo- Matyáš Šámal (EM3) 

        

 

Celostátní soutěž  

o cenu děkana VŠE v Praze  březen 2020    účast Jan Kadlec (EM3)   

      

 

 

Krajské kolo Europa Secura duben 2020    účast 1 tým: Vašíčková Anna, Kubáňová 

 Aneta, Papcúnová Nikola, Bizoňová Klaudie,  

2. tým: Kateřina Svrčinová, Vanessa Hrehorová, Aneta 

Garšicová, Adriana Tichopádová (PV3) 

 

Wolkrův Prostějov  

Okresní kolo:   22. červen 2020 1. místo: Barbora Bolíková (PL2), 

            Vendula Holčáková (PL2) 

       Účast: Eva Drahotová (PL3) 

 

Krajské kolo:   27. červen 2020 1. místo: Vendula Holčáková (PL2) 

       Účast: Barbora Bolíková (PL2) 

 

 

c) Soutěže organizované AHOL – SOŠ 

 

Soutěž:    účast:     termín:   

AHOL Amazing Race  98 soutěžících z 13 ostravských 7. 2. 2020 

základních škol 

 

Vítězové: 

     1. místo – Pavel Khen, ZŠ 1. Máje 

2. místo – Ondřej Konečný, ZŠ A. Hrdličky 

3. místo – Jáchym Kurtin, ZŠ A. Hrdličky 

 

Vítězný tým:    1. místo - ZŠ Hello Poruba 

     2. místo – ZŠ B. Dvorského 

     3. místo – ZŠ 1. Máje 
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1.16 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 
                        

   Projekt „ Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik“2019/20 

 Podpora rozvoje oboru vzdělávání „Ortoticko-protetický technik“ 

   Prevence rizikových projevů chování  

 AHOL TALENT 2019 - 2020  

  AHOL TALENT 2020 – 2021 

  Rozvoj vzdělávání na  AHOL-SOŠ (šablony) 

  Erasmus - Učíme se podnikat v Evropě 

  Dotační program na podporu rozvoje  výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné 

výuky v mateřských, základní a středních školách se sídlem na území statutárního města 

Ostrava pro rok 2019/20 

 AHOL’s AMAZING RACE 
 

 

 

1.16.1  Projekt „ Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik 

podporovaného SMO č. 0977/2019/ŠaS/Neinv“ financovaného z rozpočtu SMO 

 

Název projektu: Podpora rozvoje oboru vzdělávání „Ortoticko-protetický technik“ 

Poskytovatel: Statutární město Ostrava 

Doba realizace: leden 2019 – únor 2020  

Částka: 800.000,- Kč 

 

Již mnoho měsíců uplynulo od zahájení projektu Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – 

protetický technik AHOL SOŠ s.r.o. podporovaného SMO a financovaného z rozpočtu SMO.  Jaký 

přínos zaznamenal pro naše žáky? 

 

Při plánování podpory rozvoje jsme vycházeli ze současné koncepce vzdělávání oboru Ortoticko-

protetický technik. Potřeba inovativního přístupu ve vzdělávání žáků oboru ortoticko-protetický technik 

reaguje na nedostatek pracovních sil zejména ve zdravotnicko-technickém vzdělání. Zvláště pak 

propojení tradičních postupů s moderní technikou a aktuální možnosti pomoci handicapovaným 

klientům se jeví jako dobrá volba nového směru výuky. Uvažovali jsme i o netradičních způsobech, jak 

naše žáky posunout, motivovat a začlenit do preventivních programů pro širokou veřejnost, neboť běžná 

praxe skýtá pro primárně preventivní programy budoucích ortoticko-protetických techniků jen omezené 

možnosti. Projekt byl realizován za spolupráce špičkových odborníků v oboru, aby žáci mohli získávat 

praktické zkušenosti využitelné u potencionálních zaměstnavatelů nebo dosáhnout vyššího stupně 

vzdělání. Projekt zahrnoval několik aktivit; je za námi vidět kus dobře odvedené práce, těšíme se 

z nových zkušeností. Máme za to, že investice do rozvoje oboru se vyplatila  a našim cílem je pokračovat 

v dalších, navazujících projektech.  

Zmapujeme-li dosavadní kroky k rozvoji vzdělávání oboru, za zmínku stojí tři souběžné a navzájem se 

ovlivňující aktivity. 
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První aktivita se týkala systematického vybavení odborných učeben, laboratoří a zakoupení pomůcek 

pro odborné předměty. Mimo jiné byl nakoupen dílenský pracovní stůl, soustruh na kov, pásová bruska, 

kotoučová bruska, stolní vrtačka, svěráky, šicí stroj, ruční elektrické nářadí a další dílenské sady. Tím 

se nám podařilo propojit teoretické vyučování s praxí. 

 

Obr.1, 2: vybavení laboratoře 

                
 

Obr. 3, 4 Pořízení pomůcek pro odborné předměty  

  
 

 

Druhá aktivita  se zaměřila na realizaci výroby bionické ruky. Na základě zmapování celosvětových 

trendů v oblasti robotiky jsme navrhli a vyrobili bionickou ruku. Jednalo se o jednoduchý 3D model, 

který byl doplněn o servomotory, vytištěn na 3D tiskárně a následně dopracován do finální podoby. 

Posledním úkolem bylo programování pohybu prstů nejen ovladačem, ale i  mobilním telefonem. Tato 

aktivita ukázala žákům cestu flexibility a  moderních trendů budoucnosti.  

 

Obr. 5, 6 Ukázka programování a sestavování bionické ruky  
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Třetí a poslední aktivitou bylo provedení výzkumu v rámci antropometrického měření mládeže. U  388  

dvanáctiletých  a čtrnáctiletých žáků 26 ostravských ZŠ byly porovnávány a hodnoceny antropometrické 

charakteristiky včetně velikosti chodidla a stavu klenby nožní. Získaná data jsou důležitou informací pro 

výrobce obuvi, kteří dle demografických křivek a zjištěného statistického rozložení velikosti a typologie 

nohou mohou lépe plánovat výrobu.  

 

Obr. 7, 8 Měření žáků 6. a 9. tříd ZŠ  

 

   
 

   

 

Snahou měření žáků ZŠ bylo především upozornit na neléčenou problematiku plochonoží a pes cavus 

s ohledem na individuálnost  sledovaných dětí. Měřením jsme chtěli  poukázat na nutnost jeho aktivního 

vyhledávání, terapie a případného předcházení vzniku potíží. Preventivní měření, aktivní vyhledávání, 

doporučená terapie a případné předcházení vzniku výše popsaných potíží může být přínosem 

pro  všechny věkové kategorie zájemců z Moravskoslezského kraje. 

A co dělají žáci zapojení do projektu dnes? S elánem a radostí plánují a připravují navazující aktivity a 

do centra jejich zájmu se dostává projekt konstrukce pohyblivé bionické ortézy ovládané smysly. 

Splnil se cíl projektu  a měl tento projekt ve výuce žáků nějaký smysl? Aktivity  dokládají  posun ve 

výuce  a výsledky výzkumu poukazují na objevení nových skutečností a přímé propojenosti zdravotně-

technického směru.  

 
Zpracovala: Mgr. Lucie Králová 

     V Ostravě dne 9. 5. 2020 
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1. 16. 2 Podpora rozvoje oboru vzdělávání „Ortoticko-protetický technik“ 
 

Název projektu:  BIONICKÁ ORTÉZA V ODBORNÉ PRAXI ŽÁKŮ OBORU VZDĚLÁVÁNÍ 

ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK 

 

Poskytovatel:  Statutární město Ostrava  

Doba realizace:  4/2020 – 3/2021  

Částka:   500.000,- Kč  

 

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje oboru vzdělávání 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik (4letý 

studijní obor zakončený maturitní zkouškou), který má škola zapsaný v rejstříku škol MŠMT od šk.r. 2017/18.  

  

Vzhledem k tomu, že v současné době poptávka po absolventech tohoto oboru dle zpětné vazby odborníků 

velmi roste, absolvent najde na trhu práce zcela jistě uplatnění. Absolventi se uplatní na odborných 

protetických pracovištích, kde pod odborným dohledem ortotika-protetika budou poskytovat činnosti 
v rámci léčebné a rehabilitační péči spočívající v navrhování, zhotovování a opravování protetických pomůcek na 

základě indikace lékaře v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. 

S ohledem na postup digitálních technologií (robotizace a automatizace) v oboru ortopedická protetika bude stále 

více potřeba odborných pracovníků vzdělaných v této problematice s cílem zajistit mezioborovou spolupráci a 

komunikaci mezi protetickými pracovišti, zdravotnickými zařízeními, prodejnami a výdejnami zdravotnických 

potřeb a dalšími pracovišti, kde všude mohou absolventi oboru najít uplatnění. 

Ortopedická protetika je medicínsko-technický obor zabývající se indikací, výrobou a aplikací sériově vyráběných 

a individuálně zhotovovaných ortéz, protéz, epitéz, ortopedické obuvi a adjuvatik. Je oborem vysoce 

interdisciplinárním, který v poslední době zaznamenává výrazný technický rozvoj. 

 

Klíčové aktivity projektu: 

 Kvalitní zmapování současného stavu ortoptických pomůcek používaných ve zdravotnictví v rámci 

celosvětového měřítka a specificky potom v rámci ČR. 

 Návrh vhodného jednoduchého řešení bionické ortézy alespoň ve dvou variantách ze kterých bude 

vybrána optimální varianta. Tuto aktivitu budou dozorovat odborníci z praxe mající v této oblasti 

zkušenosti (mechanická konstrukce bionické ortézy, elektronická stránka a řízení ortézy) a dokážou žáky 

motivovat a odborně vést. 

 Vytvoření 3D modelu vybrané optimální varianty bionické ortézy. Žáci umí se 3D systémem pracovat jíž 

nyní a umí vytvářet samostatně 3D modely dílů a sestav. Rovněž dozorují odborníci z praxe. 

 Výroba dílů navržené konstrukce bionické ortézy. Žáci provádí 3D tisk na 3D tiskárně. Některé díly 

budou vyrobeny externími firmami.. 

 Sestavení vyrobených dílu do celku bionické ortézy a její odladění.. 

 Realizace ovládání pohybů bionické ortézy. Výstup projektu – bionická ruka bude sloužit jako odborná 

výuková pomůcka  nad rámec ŠVP. Projekt umožní ověřit výstup u lidí s handicapem, kteří jsou klienty 

firmy jednoho z odborníků z praxe. Tato skutečnost představuje záruku širšího dopadu výstupu projektu 

Veškeré aktivity budou realizovány pod dohledem odborníků z praxe. 

. 

Projekt tím pomůže seznámit žáky oboru ortoticko- protetický technik se trendem v této oblasti 

ortoptických pomůcek ve zdravotnictví a prakticky se podílet na jejich inovacích.  
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1.16.3   Prevence rizikových projevů chování 

 
  

 

OBECNÉ ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE 

Příjemce dotace AHOL-Střední odborná škola s.r.o. 

Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26  

703 00 Ostrava - Vítkovice 

Název projektu Prevence rizikových projevů chování 

Webové stránky  www.ahol.cz 

Číslo smlouvy/dopisu pro PO 02490/2019/ŠMS/neinv 

Termín zahájení projektu 1.9.2019 

Termín ukončení projektu 31.8.2020 

Skutečná výše uznatelných nákladů na projekt 168.565,40 Kč 

Použitá výše dotace 80.000 Kč 

1. Nevyužitá výše dotace (vratka) ------------- 

 

Prezentace projektu  

https://www.ahol.cz/projekty-skoly.html?sm=64 

https://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20 

V průběhu realizace projektu Prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže v období šk. roku 

2019/2020 byly realizovány 4 aktivity formou přednášek, besed, kurzů, adaptačního pobytu.  Články 

z každé akce zveřejňujeme na facebookových stránkách školy, instagramu školy, webových stránkách, 

kronice školy a ve školním časopise Mucin.  

Zveřejněné články za šk. rok 2019/2020 

Adaptační kurz prvních ročníků v rezortu Horizont  

 

Ve dnech 2. - 4. září 2019 proběhl s podporou projektu "Prevence rizikových projevů chování" 

Moravskoslezského kraje adaptační kurz prvních ročníků všech nastupujících oborů AHOL Střední 

odborné školy. Cílem adaptačního kurzu bylo seznámení žáků a jejich stmelení nejen v rámci tříd a 

oborů samotných, ale i podpora tolerance, spolupráce a týmového ducha mezi všemi účastníky kurzu. 

Ve třech dnech si proto žáci prostřednictvím herních aktivit vyzkoušeli řešit nejrůznější situace a poznat 

jak sebe samého, tak kolektiv. Dynamický náboj adaptačního kurzu zajistili absolventi Pedagogického 

https://www.ahol.cz/projekty-skoly.html?sm=64
https://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20
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lycea, kteří společně s třídními učiteli připravili program po celou dobu pobytu.  Žáci si vyzkoušeli mnoho 

netradičních aktivit a řadu dalších týmových her s cílem formovat kolektivní toleranci a spolupráci 

 

 

 
 

Adaptační pobyt 2019 – Kunčice pod Ondřejníkem 

Zdravý životní styl 

Ve čtvrtek 24. 10.2019 proběhla za podpory Moravskoslezského kraje v rámci projektu Prevence 
rizikových projevů chování dětí a mládeže již tradiční preventivní akce Zdravý životní styl. 

Žáci prvních ročníků se tak vystřídali na celkem šesti stanovištích s výmluvnými názvy - Prevence 
pohlavních chorob, Zdravé nohy a chůze, Jste to, co jíte a pijete, Bavme se bez mobilů, Špinavé ruce, 
První pomoc. Cílem této interaktivní akce bylo žákům zajímavou a poutavou formou zprostředkovat 
rizika spojená s pasivním životním stylem a nevhodnými pohybovými stereotypy a naučit se poskytovat 
první pomoc. 

Porotu na stanovišti Jste to, co jíte, překvapili žáci vydařenými prezentacemi a skvělými ochutnávkami 
nejrůznějších zdravých pokrmů. 

Akce se tradičně setkala s pozitivním ohlasem studentů a my se již nyní těšíme na příští rok! 
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Zdravý životní styl 

Přednáška – Právní povědomí pro středoškoláky  

Dne 28. 1. 2020 proběhla v rámci prevence rizikových jevů na AHOL - Střední odborné škole beseda 

a ukázka služební kynologie. Praporčík Martin Štěrba žákům naší školy povyprávěl o tom, jak probíhá 

výcvik psů ke specializaci detekce drog. Žáci zhlédli ukázku vzorků drog, viděli speciálního psa a jeho 

práci při vyhledávání skryté drogy ve třídě. Věříme, že setkání s odborníkem z praxe bylo přínosné a 

zajímavé. 

Akce byla zařazena do vzdělávání v rámci projektu Prevence rizikových projevů chování a mládeže. 

 

 
 

Beseda – právní povědomí „drogová problematika“ 
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Interaktivní kurz sebeobrany  

 

 

Sebeobrana   

Tato preventivní akce byla nahrazena návštěvou Boulderingové stěny (horolezecké), kdy bylo 

primárním cílem seznámit žáky s riziky úrazů. Aktivita byla dále zacílena na překonávání svých limitů, 

na prevenci proti obezitě, budování pozitivního postoje k pohybu.  Zpětnou vazbou  bylo zjištěno, že se 

aktivita žákům líbila, kladně hodnotili především kolektivní spolupráci, výzvu a překonávání limitů.  

 

 

 

Bouldering – překonávání svých limitů 

Problematika bezpečného chování na síti  

Premiéra filmu V síti vzbudila u žáků velký zájem a potřebu na toto téma diskutovat.  Beseda proběhla 

ve škole za přítomnosti metodika prevence a výchovné poradkyni. Žákům byly přiblíženy taktiky 

sexuálních predátorů, téma zneužívání dětí na internetu. Akce byla vedena formou diskuze, vzhledem 

k citlivosti tématu byla žákům nabídnuta i individuální konzultace na toto téma.    
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5. Fotodokumentace  

Fotky, videa z pořádaných akcí jsou zveřejňovány na facebooku a instagramu školy, webových 

stránkách školy, ve školním časopise MUCIN a v kronice školy se souhlasem všech studentů. 

Fotografie a video dokumentace jsou pořízeny ze strany samotných studentů.  

 

 

 

Adaptační pobyt 1. ročníků 

 

 

Adaptační pobyt 1. ročníků 
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Zdravý životní styl – první pomoc  

 

 

 

Zdravý životní styl – stanoviště Špinavé ruce  
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Právní povědomí – drogová problematika  

 

 

Boulderingová stěna – překonávání limitů 
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1.16.4 AHOL TALENT 2019 /20 

AHOL – Střední odborná škola, s. r. o. získala pro rok 2019 a první čtvrtletí roku 2020 podporu 

z dotačního programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na 

podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd ve výši 300 000 Kč. 

Záměrem projektu AHOL TALENT 2019 - 2020, který byl realizován celkem po dobu 12 měsíců, 

konkrétně od dubna 2019 do ledna 2020, bylo systematické vyhledávání nadaných a talentovaných 

žáků a zprostředkování spolupráce těchto žáků se špičkovými odborníky v oboru. Cílem této spolupráce 

byl rozvoj digitální gramotnosti u žáků v návaznosti na neustálý růst požadavků na znalosti a dovednosti 

v oblasti informačních technologií.  

Klíčové aktivity projektu: 

I) Činnost školního koordinátora nadání 

Práci školního koordinátora vykonával pedagog, který se zaměřil hlavně na žáky studující obory 

technického zaměření jako Ekonomika v multimediální sféře a Marketingová komunikace. Žáci byli 

vybráni podle následujících kritérií: 

1. Žáci, kteří jevili zájem o oblast informačních technologií a v rámci výuky se zdálo, že jsou více 

zainteresování do práce s informační, multimediální a komunikační technologií.  

 

2. Žáci, kteří pracovali s veškerou technikou jako např. fotoaparát, kamera apod., i nad rámec svých 

povinností a často se aktivně podíleli na prezentacích školy či jiných akcích a na zpracování 

materiálů z těchto akcí. 

 

3. Žáci prvních ročníků, kteří již v začátku školního roku jevili zájem o hlubší zapojení do života 

školy. U těchto žáků pak šlo hlavně o vzbuzení zájmu o oblast multimédií a informačních a 

komunikačních technologií.  

 

Školní koordinátor během doby realizace projektu aktivně komunikoval a spolupracoval se všemi 

vybranými lektory, mentory, kouči apod. Hlavním cílem koordinátora bylo zprostředkovat spolupráci 

nejen mezi žáky a danými odborníky, ale také mezi odborníky a jednotlivými učiteli pedagogického 

sboru školy. Práce koordinátora vedla k úspěšnému zvládnutí přehlídky žákovských prací na akci 

AHOL TALENT 2020. 

 

II) V oblasti podpory tvořivosti a rozvoje nadaných a talentovaných žáků – spolupráce 

s odborníky z VŠ 

V rámci této aktivity docházelo ke spolupráci s dvěma vědeckými pracovišti VŠB – TUO: 

1. International RFID Laboratory – ve spolupráci s odborníky Ing. Filipem Benešem, Ph.D. a 

Ing. Jiřím Švubem, Ph.D. proběhlo 5 workshopů, kde skupinka motivovaných žáků pracovala na 

projektu 3D tisku, kde se naučili 3D render a následný tisk. V další části se pak žáci seznámili 

s virtuální a rozšířenou realitou a jejím využitím v marketingu a jiných oblastech. Žáci si během 

workshopů vyzkoušeli různé druhy zobrazovacích zařízení virtuální reality. (viz článek 

https://www.ahol.cz/sugar/?id=410). 

https://www.ahol.cz/sugar/?id=410
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Práce žáka na tvorbě reálného obrazu na základě počítačového 3D modelu (rendering). 

   

    

Produkty vyrobené na 3D tiskárně 

 

2. Workshopy ROBOTIZACE – pod vedením Ing. Jiřím Švubem, Ph.D. proběhly dva 

workshopy zaměřené na téma robotizace. V úvodu byli žáci seznámeni se základními 

informacemi o kráčejících robotech, dále si již sami zkusili smontovat čtyřkolové vozítko, které 

posléze naprogramovali tak, aby vykonávalo základní operace. Následně dostali prostor pro 

úpravu programu a vlastnímu nastavení vozítek. Tuto činnost využili k bojové soutěži 

robotických vozítek, přičemž vozítka ovládali pomocí aplikace v mobilních telefonech. Celý 

blok byl zakončen přednáškou a debatou o umělé inteligenci.  
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Čtyřkolové vozítko 

 

III) V oblasti kvalitativní a vědomostní zvýšení potenciálu lidských zdrojů s následným 

uplatněním na trhu práce na území SMO  

 

V rámci této aktivity bylo hlavním cíl rozšířit stávající AHOL TV s ohledem na simulaci 

plnohodnotného profesionálního studia. K rozšíření studia pak byly realizovány různé campy směřující 

k rozšíření a zlepšení dovedností nutných ke kvalitnímu vedení studia AHOL TV. 

Proběhlo několik multimediálních workshopů. V těchto workshopech se žáci zaměřili na natáčení 

reklamního spotu. Workshopy byly rozděleny na: přípravu scénáře, samotné natáčení a konečný střih a 

editaci záběrů. Vznikla videopozvánka na Den otevřených dveří 2019, na kterém vypomáhal odborník 

z praxe p. Procházka.  

(viz video https://www.youtube.com/watch?v=fhklZYBZhto). Další spot  na propagaci školy a oborů 

vytvořil na svých workshopech Mgr. Bc. Vlastimil Mrázek, DiS. Spolupracoval s oborem Ekonomika 

v multimediální sféře. (ukázka zde: https://youtu.be/wGMXl96L3-g). (Článek: 

https://www.ahol.cz/sugar/?id=299).  

 

 

Ve vybavených počítačových učebnách se žáci pod vedením Mgr. Lukáše Adamíka seznámili s „frame 

to frame animacemi“ a jejich využitím v praxi, použitím animace pro práci s efekty, trackováním bodů 

(motion tracking) a klíčováním pomocí greenscreenu. (viz video: https://youtu.be/8mKjKS73qLM ). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fhklZYBZhto
https://youtu.be/wGMXl96L3-g
https://www.ahol.cz/sugar/?id=299
https://youtu.be/8mKjKS73qLM
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Ukázka práce z campu grafika a animace 

Pod vedením Mgr. Bc. Vlastimila Mrázeka DiS. se žáci seznamovali s ozvučování technikou, jako např. 

mixážní pulty Pioneer apod. a různými softwary na úpravu zvuku (Abletion Live, Fl studio aj.). Žáci si 

tak vyzkoušeli roli hudebního producenta a pokusili se složit si vlastní skladbu. Ke skladbě „AHOL 

hymna 2020“ natočili také videoklip (viz. video: https://youtu.be/YiAwkKT_3EY). 

 

 

Další campy byly zaměřeny na digitální fotografii. Žáci se učili komponovat fotografii jak v interiéru, 

tak v exteriéru. Všechny workshopy probíhaly pod vedením zkušeného fotografa Mariana Mrózka.  

    

Práce na kompozici fotografie v interiéru 

 

https://youtu.be/YiAwkKT_3EY
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V rámci série workshopů (na téma Prezentace a sebeprezentace prostřednictvím digitálních technologií) 

pod vedením Radka Erbena se žáci zlepšili v oblasti prezentování. Vyzkoušeli si například, jaké to je 

projít mediálním konkurzem. Během návštěvy rádií Orion a Helax dostali také příležitost moderovat 

zprávy.      

 

Foto z návštěvy rádia ORION a HELAX 

 

Mezi další aktivity žáků zapojených v projektu AHOL TALENT 2019 – 2020 patřila také práce 

s DRONem, který se žáci učili ovládat, a se kterým natočili zajímavé projekty. 

(viz video https://youtu.be/HoulhrVz510) 

 

Foto z dronu pořízené během akce Den s dronem 12. 10. 2019 

 (viz článek https://www.ahol.cz/sugar/?id=330) 

 

 

 

https://youtu.be/HoulhrVz510
https://www.ahol.cz/sugar/?id=330


 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
                                                                                                

75 
 

Dne 20. 1. 2020 proběhla výstava spojená s prezentací prací talentovaných žáků v prostorách školy 

(AHOL Gallery) za přítomností odborníků z praxe jako např. profesionálního fotografa Mariana Mrózka 

či odborníků z VŠB – TUO Ing. Filipa Beneše, Ph.D. a Ing. Jiřího Švuba, Ph.D. Na akci byli pozváni 

také zástupci z řad široké veřejnosti. Výstava sloužila nejen jako ukázka výstupů z jednotlivých 

workshopů, ale také jako motivace pro účastníky budoucích projektů.   

 

 

Způsob prezentování statutárního města Ostravy ve vztahu financování z rozpočtu SMO: 

1. Aktivity vycházející z projektu byly průběžně vkládány formou článků na web školy: 

https://www.ahol.cz/sugar/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ahol.cz/sugar/
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2. Prezentování města Ostravy ve vestibulu školy: 

 

 
Prezentace města a projektu ve vestibulu školy 

3. Prezentování města na pozvánce na vernisáž AHOL TALENT 2020: 

 

 
Pozvánka na na vernisáž AHOL TALENT 2020 
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4. Prezentování města Ostravy bylo použito také ve školním časopise:  

 

 
Článek ze školního MUCIN, číslo leden 2020 

5. Prezentace města na plakátu k výstavě:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakát k výstavě AHOL TALENT 2019 – 2020 dne 20. 1. 2020 

 

6. Prezentování města na webu regionbook.com formou článku: 

http://www.regionbook.com/clanek/480g0hhbrk2scsos0w4g 

 

http://www.regionbook.com/clanek/480g0hhbrk2scsos0w4g
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1.16.5  AHOL TALENT 2020 – 2021    

Název projektu:  AHOL TALENT 2020-2021 

Poskytovatel:  Statutární město Ostrava  

Doba realizace:  4/2020 – 3/2021  

Částka:   400.000,- Kč  

 

1 V poslední době, zejména v souvislosti s intenzívním nástupem komunikace v oblasti tzv. Průmyslu 4.0 a 

Internetu věcí (IoT), je ze strany mnoha představitelů průmyslových podniků slyšet znepokojené hlasy, že pro 

vývoj, provoz a údržbu moderních technických zařízení není dost kvalifikovaných pracovníků. Kritické hlasy sice 

míří ke vzdělávacímu systému, k technickým školám, ale s vědomím, že významnou roli tu hraje nevelký zájem 

potenciálních studentů o ten druh vzdělání, po kterém je v praxi největší poptávka. Náš projekt se zaměřuje 

zejména na zvýšení zájmu a rozvoj klíčových kompetencí žáků v této oblasti. Talentovaní žáci potřebují pro 

rozvoj svých schopností získat přístup k nejnovějším technologiím a možnost setkávat se s odborníky z praxe. 

Úspěchy těchto talentovaných žáků se pak mohou stát inspirací i pro ostatní spolužáky a motivovat i žáky o 

budoucí studium. 

 

Zaměřujeme se na téma podpory A (Talentmanagement na území SMO), a to v těchto oblastech: 

I. Činnost školního koordinátora nadání – pokračování systematické práce pedagogického pracovníka, 

jehož úkolem bude i nadále vyhledávat a identifikovat nadané žáky a talenty, podílet se na vytváření 

programů pro ně vhodných a metodicky podporovat pedagogický sbor v práci s těmito žáky. 

II. V oblasti podpory schopnosti, tvořivosti a rozvoje nadaných a talentovaných žáků – pokračování 

spolupráce s odborníky z VŠ – budeme pokračovat ve spolupráci s vědeckými pracovišti: 

a. International RFID Laboratory (VŠB TU Ostrava) 

b. Katedra ekonomiky a systémů řízení (VŠB TU Ostrava) 

c. Výzkumná laboratoř Eye Trackingu (OU v Ostravě, Ped. fakulta) 

- Pod vedením koučů žáci na workshopech pracují na výzkumných úkolech a na konci projektu prezentují 

výsledky své práce ostatním žákům 

Projekt bude realizován celkem 12 měsíců, přičemž žáci budou pracovat na svých úkolech 10 měsíců (duben 

2020 – březen 2021) – mimo hlavní prázdniny 

Aktivita I Činnost školního koordinátora nadání 4/2020 – 3/2021 (12 měsíců) 

Aktivita II 10 workshopů VŠB a OU Ostrava  4/2020 – 3/2021  

  Talentovaní žáci se rovněž zúčastní 2 dvoudenních odborných exkurzí (např. IQlandia) 

Aktivita III Školní rádio, činnost zvukového a TV studia (10 měsíců, mimo hlavní prázdniny), fakturace 

mentorů (2 osoby)  

Aktivita IV Výstava prací talentovaných žáků s vernisáží (2/2021) 

 

Profesionalitu vytvořených výstupů zaručí kromě koučů i dohled mentorů - špičkových odborníků z 

praxe. 
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1. 16. 6 Rozvoj vzdělávání na  AHOL SOŠ (šablony) 
 
 

Název projektu:  Rozvoj vzdělávání na AHOL SOŠ (Šablony II) 

Poskytovatel:   MŠMT; OP VVV – financováno z fondů EU 

Doba realizace:  9/2019 – 8/2021 

Částka:   1.630.347,- Kč 

Vybrané šablony: 

 

2.III/2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ 

2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ 

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ 

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ 

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ 

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ  

2.III/19 Klub pro žáky SŠ 

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

2.III/21 Projektový den ve škole 

2.III/23 Komunitně osvětová setkávání 
 

 

 

1. 16. 7 Erasmus - Učíme se podnikat v Evropě 
 

Název projektu: Erasmus+  -  Učíme se podnikat v Evropě 

Poskytovatel:  Dům zahraniční spolupráce – Národní agentura Erasmus+ 

Doba realizace:  9/2017 – 8/2019 

Částka:  25.250 EUR 

 

 

 

 

Projekt je zaměřen na rozvíjení základních a průřezových dovedností  - podnikavosti, jazykových 

dovedností, digitálních kompetencí a používání inovativních pedagogických přístupů. Našimi partnery 

jsou Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle  (PL), 

Stredná odborná škola Námestovo (SK) a ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

"FEDERICO FLORA" z Pordenone (IT). 

Vycházíme ze situace, že školy, resp. absolventi škol při nástupu do praxe jsou často kritizováni, že do 

praxe přicházejí zpravidla s dobrou teoretickou průpravou, ale ve zvýšené míře postrádají odborné 

kompetence nutné pro praxi, jako např. kompetence komunikativní, jazykové, sociální, občanské, 

schopnosti řešit problémy aj. Z tohoto dlouhodobého problému je možné odvodit, že posílení výchovy 
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k podnikavosti a k podnikání, kdy si mohou žáci procvičovat výše uvedené konkrétní kompetence na 

konkrétních případech, událostech, např. v simulovaném prostředí žákovského minipodniku, ale i v 

reálných podmínkách v rámci odborných praxí, je více než přínosné.  

Do projektu budou zapojeny cca 12členné skupiny žáků čtyř středních škol (Česko, Slovensko, Polsko 

a Itálie) ve věku 15-19 let. Každá skupina žáků založí žákovský minipodnik, který bude vykonávat 

činnost po celou dobu realizace projektu pod vedením vybraných pedagogů - koučů.  Zaměření 

jednotlivých podniků: cestovní kancelář, bistro, catering a marketingová a reklamní agentura. Členové 

budou v rolích majitelů i zaměstnanců, vyzkouší či různé pozice - obchod, marketing, účtárna, PR, apod, 

- podle zaměření.  

Partneři si rozhodnou, jakým způsobem budou činnost minipodniku vést. Projekt bude v podstatě pilotním 

ověřováním a po skončení bude vedením jednotlivých škol rozhodnuto, zda získané poznatky zařadí do 

vzdělávacích programů v rámci povinné výuky nebo formou nepovinného předmětu či volnočasové 

aktivity.  Minipodniky budou po celou dobu projektu spolupracovat - zejména s využitím elektronické 

komunkace  (skype, e-mail, FB). Vytvoří společnou webovou stránku (v jazyce partnerství - angličtině), 

na kterou budou vkládat informace o aktivitách svých minipodniků, videa, prezentace, fotografie.  

Vybraní žáci se vzájemně navštíví v rámci krátkodobých výměnných pobytů (5 dnů). Během těchto 

návštěv si budou reálně prezentovat činnosti svých minipodniků, navštíví firmy mladých podnikatelů 

(absolventů svých škol), poznají školu, rodiny i region partnerů. Společnými výstupy budou e-knihovna 

rozdělena na 4 národní sekce, do kterých budou žáci i pedagogové vkládat dokumenty a odkazy 

vztahující se k oblasti podnikání, a to jak z oblasti legislativy a literatury, tak i příklady dobré praxe, 

úspěšné nápady mladých podnikatelů apod., e-slovníček ekonomických a podnikatelských pojmů a 

dokumentární film o projektových aktivitách s anglickými titulky na youtube. 

První setkání 

Poslední dubnový týden se uskutečnilo první mezinárodní projektové setkání žáků partnerských škol z Česka, 

Slovenska, Polska a Itálie. Hostitelem byla tentokrát slovenská Stredná odborná škola z Námestova - jejich 

žákovský minipodnik provozující cestovní kancelář nám představil krásy Slovenska. Navštívili jsme mnoho 

zajímavých míst - Oravský a Spišský hrad, Demänovskou jeskyni, Košice, plavili jsme se na pltích po Dunajci v 

Pieninách, vyzkoušeli jsme si vlastnoručně vyrobit tradiční řemeslné výrobky ve skanzenu v Zuberci. 

Na programu však byly i odborné workshopy mapující činnost našich minipodniků, návštěva a beseda v Muzeu 

kávy - firmě mladého místního podnikatele, beseda s majitelem ubytovacího zařízení Ranč u Edyho. Na IT 

workshopu jsme se naučili pracovat s 3D tiskárnou. 

Druhé setkání 

Vybraní žáci tříd 2. EM a 2. MK se v termínu 22. 10. až 27. 10. 2018 zúčastnili výměnného pobytu v rámci 

projektu ERASMUS+. Tentokrát jsme zamířili do polského města Wisla, kde pro nás byl připraven bohatý 

program. 

Po příjezdu do Wisly jsme se ubytovali v malebném penzionu Sloneczny Gród. Na střední gastronomické a 

hotelové škole ZSGH nás čekalo přivítání a prezentace školy, regionu i lidových tradic, které jsme si nácvikem 

folklorního tance také prakticky vyzkoušeli. Po obědě následovaly integrační a adaptační hry a aktivity, v rámci 

kterých se skupiny žáků ze Slovenska, Polska, Česka a Itálie navzájem seznámily. 
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Úterní den se nesl v kuchařském a degustačním duchu, jelikož pro nás byly připraveny dva gastronomické 

workshopy, z nichž se jeden věnoval přípravě hlavního chodu a druhý dezertu. Vsuvkou byla návštěva 

absolventky školy, která nás ve svém penzionu pohostila obědem, připraveným výhradně z domácích surovin. 

Formou dílen jsme se ve večerním programu naučili ozdobit a vymalovat skleněné talíře tak, aby vznikl 

originální dárek pro naše nejbližší. 

Ve středu jsme navštívili královské komnaty hradu Wawel v Krakově a prohlédli si wawelskou katedrálu. Obě 

prohlídky byly komentovány tzv. audioprůvodcem v polském, anglickém a českém jazyce. Po nekonečných 

točitých schodech jsme sestoupili do podhradí ke známé soše draka, která v pravidelných intervalech chrlí oheň. 

Následovala procházka na krakovské náměstí a návštěva podzemní expozice. 

Na čtvrteční exkurze nás v deštivém počasí vozil malý výletní vláček. Viděli jsme rezidenci prezidenta, 

muzeum s trofejemi Adama Malysze a centrum Wisly. Po cestě na oběd jsme se zastavili na výstavě obrazů a 

skulptur, která nám vyrazila dech. Odpoledne nás ve škole čekal workshop úpravy fotografií a také ekonomický 

workshop. 

V pátek jsme cestovali do nedaleké vesničky Koniakow, kde jsme zhlédli bohatě zdobený kostel, byla nám 

vyložena historie tzv. koniakowské koronki (výšivky) a života starých goralů. V pastýřském centru jsme se 

přiučili výrobě ovčích sýrů a výrobků z ovčí vlny. Po obědě jsme se s ostatními národy podělili o prezentaci 

„Jak založit živnost v České republice", prezentovanou v českém i anglickém jazyce. Následovalo celkové 

zhodnocení pobytu, předání dárkových předmětů a večerní rozlučková „diskotéka". 

Třetí setkání 

Sedm studentů oborů Ekonomika v multimediální sféře a Marketingová komunikace se v rámci projektu 

ERASMUS+ v termínu 7. - 13. 4. 2019 podívalo do italského Pordenone. 

Přivítal je starosta města a rada cestovního ruchu; po prohlídce historického centra navštívili střední školu I.I.S 

,,Federico Flora", kde se jim věnovali místní studenti. Další dny byly věnovány poznání místní kultury, způsobu 

života a tradic - žáci navštívili městečko Maniago s muzeem příborů a Cavasso Nuovo, kde získali zajímavé 

informace o lokálních potravinách. 

Jídlo a pití zůstalo velkým tématem i nadále - v San Daniele studenti navštívili firmu, která se zabývá výrobou 

typické italské šunky Prosciutto a samozřejmě nesměla chybět ani ochutnávka. Poté absolvovali (tentokrát bez 

ochutnávky) prohlídku ve společnosti Pitars Cellars, která se zabývá výrobou vína a Prosseca. Seznámení s 

italskou kuchyní završil workshop do cateringové firmy Le TROI CHEF, ve které účastníci projektu měli 

možnost ochutnat výborné dezerty a také italský chléb Foccaccia. 

V programu nechyběly ani kulturní památky - Benátky, Aquileia, Trieste a Grado uspokojily i nejnáročnější 

zájemce o historii a umění.  

Projekt byl ukončen úchvatným galavečerem opět v Pitars Cellars. Závěr byl plný emocí, protože jeho součástí 

bylo loučení s nově získanými zahraničními přáteli. A celkové hodnocení? Pokud budeme citovat účastníky, tak 

„si pobyt velmi užili, získali nové informace, nové přátele a hlavně zlepšili svou komunikaci v anglickém 

jazyce!" 

Čtvrté setkání 

07. – 12.10 .2019 

V rámci projektu „Erasmus + učíme se podnikat v Evropě", jsme studentům a jejich učitelům ukázali krásy 

českých hor. Své zázemí pro týdenní pobyt nám poskytl H-RESORT v Beskydech, kde došlo k prvnímu 

společnému setkání partnerských škol - AHOL - Střední odborné školy z České republiky, Zespół Szkół 
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Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle  z Polska, Stredná odborná škola Námestovo 

ze Slovenska a ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FEDERICO FLORA" z Itálie. 

Program byl od samého počátku velmi nabitý. Zahájili jsme jej prohlídkou nedaleké rodinné ekofarmy. Další den 

se nám i přes nepříznivé počasí podařilo zdolat Pustevny, stezku Valašku, a také dojít ke slavné soše Radegasta. 

Ve středu dopoledne měli studenti příležitost seznámit se s naší školou. Zúčastnili jsme se zde dvou workshopů - 

v jednom účastníci projektu tvořili počítačové animace, ve druhém rozvíjeli svou kreativitu při tvorbě loga pro 

svůj minipodnik. Odpoledne jsme také navštívili Dolní oblast Vítkovice. 

Ve druhé polovině týdne následoval výlet do blízkého Štramberku, kde jsme využili možnosti upéct si sami 

štramberské uši, nahlédnout do místního pivovaru, vydat se na vrchol Štramberské Trúby a poznat slavnou jeskyni 

Šipku. 

V pátek, náš poslední společný den, jsme navštívili dřevěné městečko v Rožnově pod Radhoštěm a místní výrobnu 

svíček. Po slavnostním rozloučení a večerní zábavě se zúčastnění vydali zpět domů. 

Věříme, že si všichni z týdenního pobytu v České republice odnesou příjemné vzpomínky na celý život. 

 

1. 16. 8  Dotační program na podporu rozvoje  výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a 

cizojazyčné výuky v mateřských, základní a středních školách se sídlem na 

území statutárního města Ostrava pro rok 2019/20 
 

Projekt je realizován z neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, evidenční číslo 

2240/2019/ŠaS 

NÁZEV PROJEKTU: Bilingva 2019/20 

ÚVOD 

 

Bilingvní vzdělávání v České republice se na školách realizuje na základě Pokynu ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce ze dne 15. 

července 2008. 
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Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem, říká jedno přísloví. U dvojjazyčnosti či vícejazyčnosti toto jistě 

platí také, zvláště vychází-li naučení se více jazykům z přirozeného prostředí. Jazyk sám o sobě je jen 

prostředek k dorozumívání a často jde ruku v ruce s kulturou, ve které se vyskytuje. Jazyk, kultura a 

prostředí nás ovlivňují mnohem více, než si myslíme.  

 

Otázka, do jaké míry musí člověk profesionálně ovládat a užívat jazyky, aby mohl být nazván 

bilingvní, je jedním z nejzvažovanějších aspektů při posuzování bilingvismu. Můžeme najít celou škálu 

definic založenou na tomto kritériu jazykové kompetence, začínaje velmi liberálním pohledem a konče 

druhou extrémní polohou maximalisticko-perfekcionistickou. Zhruba doprostřed bychom mohli situovat 

pojem vyrovnaný bilingvismus: vyrovnaný bilingvní stav, kdy je člověk plně kompetentní v obou svých 

jazycích a ovládá je na stejné úrovni. Toto je ideální stav, ve skutečnosti mají bilingvní jedinci tendenci 

dávat přednost jednomu ze dvou ovládaných jazyků 

 

 

Výhody bilingvní výuky: 

1) Výhody při komunikaci 

 Širší komunikační pole 

 Gramotnost ve dvou jazycích 

2) Kulturní výhody 

 Hlubší multikulturnost 

 Dvojjazyčná zkušenost 

 Větší tolerance k menšinám 

 Menší inklinace k rasismu 

3) Rozvoj poznávacích schopností 

 Rozvoj myšlení, kreativity, citlivosti v komunikaci 

4) Osobnostní rozvoj 

 Posílení sebeúcty, sebejistoty 

 Bezpečná identita 

5) Výhody v oblasti vzdělávací 

 Rostoucí možnost dosažení vyššího vzdělání 

 Snazší učení se třetímu jazyku 

6) Ekonomické 

 Širší možnost uplatnění v různých zaměstnáních 
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Znalost cizího jazyka, včetně odborné terminologie, je v současné době základní předpoklad pro úspěšné 

uplatnění absolventů SOŠ na pracovním trhu. Zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na 

dostatečné jazykové úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými a osobnostními 

kompetencemi. 

 

 

Cizojazyčná výuka 

 

Cizojazyčná výuka byla povolena rozhodnutím MŠMT č. j. MSMT-20323/2012-25 ze dne 21. 5. 2012. 

Na základě tohoto povolení škola začala vyučovat vybrané odborné předměty v anglickém jazyce.  

Při výuce odborného předmětu v anglickém jazyce si vyučující stanovuje dva typy cílů – jazykové a 

obsahové. V souvislosti s tímto je tedy rozvoj čtyř základních jazykových dovedností, jako je čtení s 

porozuměním, psaní, poslech s porozuměním a mluvení, které jsou běžně rozvíjeny při jazykové 

výuce, na místě. Vždy záleží na stanovení si konkrétních cílů pro vyučovací jednotku, to znamená i 

cílů jazykových, které vychází z cílů obsahových (odborného předmětu). V rámci stanovených cílů lze 

poté vymezit, jaké dovednosti budou během výuky rozvíjeny. 

Rozvíjení výše zmiňovaných dovedností je pro žáky v odborném předmětu více motivující, jelikož je 

jejich učení se založené na uplatňování jazyka, který je pro ně nástrojem k porozumění. Využití 

jednotlivých dovedností je pak přirozené a smysluplné, neboť jsou využívány/rozvíjeny podobně, jak 

by se tomu dělo ve výuce v mateřském jazyce – jsou nástrojem k aktivní práci s obsahem. Jejich 

rozvoj je úzce propojen s aktivitami, které vedou k osvojení si obsahu. Přirozeně vyplývají z potřeb 

plnění obsahových cílů. Učitel cíleně nehledá aktivity na rozvoj jazykových dovedností. Ty jsou na 

rozdíl od jazykových hodin automaticky generovány z potřeby osvojení a procvičení si obsahu.  

Abychom rozvíjeli čtení, psaní, poslech a komunikativní dovednosti, užíváme různé strategie (např. 

kooperativní vyučování, metody práce s textem, …), které vychází z konstruktivistického pojetí, tedy 

výuky zaměřené na žáka. Kromě jiného je vhodné volit takové organizační formy výuky, během nichž je 

žákům umožněno spolupracovat ve dvojicích, skupinách, s učitelem. Je nutné vzít v úvahu jazykovou 

vybavenost žáků a na základě toho volit odpovídající aktivity a adekvátní prostředky (nejen) scaffoldingu 

pro jejich úspěšnou realizaci.  
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Jedná se již o zkušenosti z takto postavenou výukou, kterou se nám daří realizovat díky podpoře 

statutárního města Ostrava. 

  

Ve školním roce 2019/2020 se týkala cizojazyčná výuka oborů Sportovní management, Ekonomika 

v multimediální sféře, Marketingová komunikace, Pedagogické lyceum, Právo a veřejná správa. Žáci 

v angličtině absolvovali Psychologii (Pedagogické lyceum), Marketing a management (Sportovní 

management, Ekonomika v multimediální sféře), Profesní etiku (Právo a veřejná správa) a Komunikační 

dovednosti (Marketingová komunikace). Hodinová dotace odborných předmětů je 2 hodiny týdně, 

Také se nám daří zvládat jazykové zkoušky, kdy zkoušky Cambridge English jsou uznávány prakticky 

na všech univerzitách anglicky hovořících zemí i v ostatních státech světa. Jako doklad o dosažené 

jazykové úrovni je uznává většina univerzit, zaměstnavatelů a institucí po celém světě, včetně ČR. 

 

Vzhledem k uzavření škol v březnu 2020 nebylo možné zrealizovat zkoušky FCE a PET, takže žáci je 

budou konat na podzim 2020. 

 

Cílem školy bylo ve školním roce 2019/20 využití dotace především  na mzdové náklady včetně 

zákonných odvodů pro jazykově kompetentní učitele. Z důvodu mimořádných opatření přijatých ve 2. 

pololetí školního roku nebylo možné dosáhnout takové výuky, co jednotlivé školní vzdělávací programy 

(dále také „ŠVP“) stanovují, a to ani z hlediska obsahu vzdělávání, ani z pohledu metod a forem výuky. 

Z pohledu plnění vzdělávacích povinností, které stát stanovil v rámcových vzdělávacích programech 

(dále také „RVP“), vedly zákaz fyzické přítomnosti žáků ve školách a distanční vzdělávání k problému 

nesouladu jednotlivých ŠVP se vzdělávací realitou. 

 

Od března do června roku 2020 byla v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 naše škola uzavřena 

a nucena přejít do režimu on-line výuky. Za tímto účelem jsme využili nástroje jako Cisco Webex, 

Moodle, Google Classroom a další. 
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Prezentace statutárního města Ostrava 

 

Vzhledem k tomu, že na tento typ cizojazyčného vzdělávání poskytlo statutární město Ostrava 

účelovou dotaci, která byla funkčně využita k přípravě, průběhu a zajištění výuky, bylo statutární 

město Ostrava v průběhu trvání projektu prezentováno následujícím způsobem: 

 

1. Seznámení rodičů žáků  

2. Informace ve vestibulu školy 

3. Webové stránky školy 

4. Monitoring tisku 

 

1. Seznámení rodičů žáků  

 

Výuka odborných předmětů v anglickém jazyce vyžaduje souhlas zákonných zástupců 

nezletilých žáků a plnoletých žáků. Rodiče žáků byli informováni se záměrem školy o výuce 

vybraných odborných předmětů v anglickém jazyce při podpisu smluv o vzdělávání.  
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2. Informace ve vestibulu školy 

 

Ve vestibulu školy visí informace o dotačním programu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve 

školách se sídlem na území statutárního města Ostrava pro rok školní 2019/20 

3. Školní časopis 

 

ZPRÁVY  Z AHOLU 

 

 

 

  

Na základě projektu Rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-20323/2012-25 ze dne 21. 5. 2012 se žáci a žákyně Střední 

odborné školy Ahol v Ostravě – Vítkovicích i v letošním roce nadále zdokonalují ve svých komunikačních 

znalostech v anglickém jazyce, a to prostřednictvím bilingvní výuky.  

V letošním školním roce tak probíhala bilingvní výuka v oborech Sportovní management, Ekonomika 

v multimediální sféře, Marketingová komunikace, Pedagogické lyceum, Právo a veřejná správa. Žáci v angličtině 

absolvovali Psychologii (Pedagogické lyceum), Marketing a management (Sportovní management, Ekonomika 

v multimediální sféře), Profesní etiku (Právo a veřejná správa) a Komunikační dovednosti (Marketingová 

komunikace).  
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Pro výuku daných předmětů a cílevědomé, systematické a aktivní zdokonalování žákovských znalostí a 

schopností také slouží speciálně multimediálně vybavené učebny, které proběhly v předešlých letech rekonstrukcí 

a splňuje tedy všechny podmínky pro možnost 

individuální komunikace s učitelem, kvalitní odposlech, 

doplnění výuky o obrazové materiály a maximální 

využitelnost auditivních, vizuálních a dalších materiálně 

didaktických prostředků pro výuku. V letošním roce sice 

výuku zkomplikovalo uzavření škol v březnu 2020, ale 

naši pedagogové i žáci se se situací zdatně vypořádali a 

videokonference i individuální konzultace pro obě strany 

představovaly zajímavou výzvu. 

Bilingvní forma výuky vede žáka k aktivnímu 

osvojování odborné terminologie v angličtině, a to vždy 

v závislosti na jimi studovaném oboru. Díky zapojení anglického jazyka do odborných předmětů pak také žáci 

smysluplně a cílevědomě zdokonalují své komunikační schopnosti v cizím jazyce. Bilingvní výuka se proto stává 

jak ze strany vedení, tak především ze strany rodičů i samotných žáků velice žádaná. Jak uvádí ředitelka Ahol – 

SOŠ Ing. Radmila Sosnová, o kvalitě této výuky svědčí především schopnosti a znalosti žáků, kteří již takovouto 

formou výuky prošli v předešlých letech a v současnosti studují na zahraničních univerzitách či vyjíždějí do 

zahraničí uplatňovat své znalosti a schopnosti na různých pozicích.  

 

4. Webové stránky školy 

V sekci projekty školy https://www.ahol.cz/UserFiles/File/new_sos/Projekty/Bilingva2019-2020_web.pdf 

Název projektu: Bilingva 2019/2020 

Poskytovatel: Statutární město Ostrava 

Doba realizace: 7/2019 – 6/2020 

Částka: 270.000,- Kč 

Bilingvní způsob výuky poskytuje žákům velkou výhodu na trhu práce i v dalším studiu. Umožňuje 

jim zdokonalování se v cizím jazyce v odborných předmětech. Rozšiřuje slovní zásobu a prohlubuje 

znalosti v daném předmětu. Ve výuce jsou využívány aktivizující komunikativní metody a různé 

formy organizace práce. Cílem je aktivování dřívějších znalostí, rozložení úloh do proveditelných 

kroků, nabídka nápovědy -klíčová slova, slovníček, použití diagramů, grafů, využívání gest a 

pantomimy, používání mnemotechnických pomůcek, obrázků, modelů apod. Velmi významnou úlohu 

zde hrají digitální technologie umožňující komunikaci a pružnější reakci na aktuální učební potřeby - 

PC, jazyková stanoviště, interaktivní tabule, video, dataprojekce apod. Žáci, kteří již prošli bilingvní 

výukou, nám v rámci zpětné vazby vykazují spokojenost s tímto moderním způsobem výuky, pozorují 

u sebe zlepšení jak v cizím jazyce, tak i v odborných předmětech a ztrátu ostychu při jeho používání. 

Přínos bilingvní výuky významně oceňují i rodiče žáků. 

 

 

 

https://www.ahol.cz/UserFiles/File/new_sos/Projekty/Bilingva2019-2020_web.pdf
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5. Monitoring tisku 

 

https://www.ahol.cz/novinky/?id=193 

http://www.regionbook.com/clanek/72oq9gbz7m4ookgo4cgg 

https://www.facebook.com/aholsos 

 

 

 

 

Bilingvní výuka na AHOL SOŠ ve školním roce 2019/2020 

Na základě projektu Rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-20323/2012-25 ze dne 21. 5. 2012 se žáci a žákyně Střední 

odborné školy Ahol v Ostravě – Vítkovicích i v letošním roce nadále zdokonalovali ve svých komunikačních 

znalostech v anglickém jazyce, a to prostřednictvím bilingvní výuky.  

Bilingvní výuka probíhala v oborech Sportovní management, Ekonomika v multimediální sféře, Marketingová 

komunikace, Pedagogické lyceum, Právo a veřejná správa. Žáci v angličtině absolvovali Psychologii 

(Pedagogické lyceum), Marketing a management (Sportovní management, Ekonomika v multimediální sféře), 

Profesní etiku (Právo a veřejná správa) a Komunikační dovednosti (Marketingová komunikace).  

Pro výuku daných předmětů a cílevědomé, systematické a aktivní zdokonalování žákovských znalostí slouží 

speciálně multimediálně vybavené učebny, které proběhly v předešlých letech rekonstrukcí a splňují tak všechny 

požadavky na individuální komunikaci s učitelem a maximální využitelnost auditivních, vizuálních a dalších 

materiálně didaktických prostředků pro výuku. V letošním roce sice výuku zkomplikovalo uzavření škol v březnu 

2020, ale naši pedagogové i žáci se se situací zdatně vypořádali a videokonference i individuální konzultace pro 

obě strany představovaly zajímavou výzvu. 

Bilingvní forma výuky vede žáka k aktivnímu osvojování odborné terminologie v angličtině, a to vždy v závislosti 

na studovaném oboru. Díky zapojení anglického jazyka do odborných předmětů pak také žáci zdokonalují své 

komunikační schopnosti v cizím jazyce. Bilingvní výuka se proto stává jak ze strany vedení, tak především ze 

strany rodičů i samotných žáků stále žádanější formou výuky. Jak uvádí ředitelka Ahol – SOŠ Ing. Radmila 

Sosnová, o kvalitě této výuky svědčí především úspěchy žáků, kteří již takovouto formou výuky prošli 

v předešlých letech a v současnosti studují na zahraničních univerzitách či vyjíždějí do zahraničí uplatňovat své 

znalosti a schopnosti na různých pozicích.  

https://www.ahol.cz/novinky/?id=193
http://www.regionbook.com/clanek/72oq9gbz7m4ookgo4cgg
https://www.facebook.com/aholsos
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1.16. 9 AHOL’s AMAZING RACE 

AHOL’s AMAZING RACE – Music Through the Decades – závěrečná zpráva 

 

Termín a účast 

7. února 2020 se na AHOL – Střední odborné škole uskutečnil už pátý ročník populární soutěže 
prověřující znalost angličtiny i reálií anglicky mluvících zemí AHOL´s AMAZING RACE. Soutěž se nám 
podařilo uskutečnit díky finanční podpoře Statutárního města Ostrava. Letošního ročníku s podnázvem 
„Music Through the Decades“ se zúčastnilo 98 žáků z 13 základních škol z Ostravy a nejbližšího okolí. 

 

Výsledné pořadí škol v soutěži: 

1. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o., Ostrava-Poruba 
2. Základní škola a mateřská škola Ostrava - Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1, příspěvková 

organizace 
3. Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace 
4. Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace 
5. Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace 
6. Základní škola Krestova 
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7. Základní škola Heleny Salichové Ostrava-Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816, příspěvková 
organizace  

8. Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace 
9. Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace 
10. Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace 
11. Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 
12. Základní škola a mateřská škola Ostrava - Svinov, Bílovecká 10/7, příspěvková organizace 
13. Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace 

 
 

Průběh soutěže  

Cílem soutěžních týmů letošního ročníku bylo sesbírat co největší množství bodů ze soutěžních 
stanovišť pomocí jejich předem nastudovaných znalostí z oblasti hudební scény anglicky hovořících 
zemí, tedy Anglie, Ameriky, Kanady a Austrálie. Účastníci soutěže předváděli své znalosti a dovednosti 
v hádankách, kvízech, soutěžích a hrách pro skupiny i jednotlivce. Na tematických stanovištích museli 
prokázat svou čtenářskou gramotnost, znalosti z dějin, finanční gramotnost, fyzickou zdatnost a 
kreativitu, schopnost luštit rébusy, a to vše výhradně v anglickém jazyce. 

Každý soutěžní tým byl sestaven z 8 žáků 6. – 9. tříd. Soutěž byla rozdělena do tří částí – v prvním kole 
se museli žáci jako jednotlivci vypořádat s vědomostním testem, dále následovaly nesoutěžní aktivity a 
občerstvení, a v posledním, finálním kole je čekaly týmové aktivity s celebritami napříč různými 
hudebními žánry, přičemž získávali zásadní bodové ohodnocení za prokázané vědomosti, taneční, 
pěvecké či jiné kreativní dovednosti. Body pak byly přetaveny v hodnotu vypisovanou na Ahol Notes - 
speciální šeky. S pravidly soutěže se žáci seznámili v rámci slavnostního zahájení v galerii AHOL – Střední 
odborné školy, jehož součástí bylo již tradičně vystoupení školního sboru s anglickými písněmi a 
tematicky kostýmovaný organizátorský tým, který pak žáky provázel celou soutěží. 

 

I. kolo 

V první části soutěžící obdrželi test v angličtině, jehož náplní byla obecná znalost hudebních žánrů, 
populárních i tradičních umělců a jejich životopisů či diskografie z oblasti anglicky hovořících zemí 
(Anglie, Ameriky, Kanady, Austrálie). Jeho součástí byl i tematicky zaměřený poslech s videonahrávkou 
v angličtině s úkoly ověřujícími porozumění. Test trval 60 minut.  

 

Za výsledky testu byli v závěru soutěže vyhodnoceni 3 nejlepší řešitelé: 

1.  Pavel Khen (ZŠ 1. Máje) 
 
2.  Ondřej Konečný (ZŠ A. Hrdličky) 
 
3.  Jáchym Kurtin (ZŠ A. Hrdličky) 
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Všichni soutěžící získali za výsledky testu body – ty se v rámci soutěžního družstva sčítaly a soutěžící je 

směnili za herní peníze, které užívali ve druhé části hry.  

 

Pauza 

Během opravy testů probíhaly dílčí skupinové aktivity a hry. Žáci si mohli projít místností plnou 

laserových paprsků a usilovali o to, aby se jim všem vyhli; mohli si vyzkoušet mixážní pult se všemi jeho 

funkcemi; vytvořit přebal CD obalu ve výtvarných sférách; naučit se něco z finanční gramotnosti – 

rozpoznávat falešné bankovky, a v neposlední řadě seznámit se základy zdravovědy. Všechny tyto 

aktivity byly ohodnoceny věcnými dary pro nejlepší týmy či jednotlivce. Zbytek času byl využit pro oběd 

s trefným názvem Harmonized Refreshment (tedy Vyladěné Občerstvení probíhalo ve školní jídelně, 

která byla opět tematicky vyzdobená. 

 

II. kolo 

Soutěžící byli rozděleni na okruh A a okruh B, které byly obsahově shodné (pouze s tím rozdílem, že na 

každém okruhu se mohli setkat s jinými celebritami), a každý okruh se skládal ze sedmi stanovišť, na 

kterých soutěžící trávili 10 minut. Během hry soutěžící plněním úkolů získávali Aholské šeky a na 

posledním stanovišti si soutěžící za dozoru vedoucích sečetli konečný stav Ahol Notes. Zvítězilo 

družstvo, které došlo do cíle s největší finanční částkou.  

 

Učebny AHOL – Střední odborné školy se pro tuto příležitost oblékly do multižánrového hudebního 

hávu. Soutěžící se při jejich návštěvě museli vypořádat s nejrůznějšími úkoly. V průběhu odpoledne si 

tak žáci ověřili svoji čtenářskou gramotnost na stanovišti „I Am Ozzy“, kde prokazovali čtenářskou 

gramotnost a porozumění textu na základě výňatku z knihy. Na stanovišti „So You Think You Can Dance“ 

soutěžící prokazovali fyzickou a taneční zdatnost, stejně jako schopnost porozumět instrukcím 

v anglickém jazyce. Na stanovišti „XFactor“ zářili žáci s pěveckým nadáním, kteří svým spoluhráčům 

předzpívali známé hity, jež následně bylo třeba pojmenovat a určit jejich interpreta. „Musical 

Knowitall“ bylo stanoviště, kde měli za úkol vyslechnout několikero nahrávek hudebních žánrů a 

nástrojů a adekvátně je pojmenovat v pracovním listě. „The Best Lyricist“ byla stanoviště, kde měl tým 

za úkol stvořit naprosto nový a originální text k písni, obsahující zadaná slova a alespoň 3 dvojverší 

dlouhý. Na stanovištích „Bohemian Rhapsody“ si soutěžící prověřili schopnost porozumět mluvenému 

slovu v pasáži nově natočeného hudebního filmu o skupině Queen a na základě nahrávky shrnout děj 

v krátkém komixu. Finální, sedmé stanoviště tvořilo „Moody Music“, kde bylo zapotřebí naladit se na 

správnou vlnu přehrávaných krátkých ukázek běžných zvuků a následně vyjádřit své pocity. Toto 

stanoviště tedy bylo plně komunikační.  
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Závěrečné sčítání finanční hotovosti pak ukázalo opět jednoznačného vítěze. Stal se jím soutěžní tým 

reprezentující Základní školu Hello Poruba. Stříbrná skončila Základní škola Bohumíra Dvorského a 

bronzovou medaili si odnesla Základní škola 1. Máje. 

 

Záštity nad soutěží 

Akce se realizovala díky podpoře Statutárního města Ostrava. Záštity nad soutěží udělila náměstkyně 
primátora statutárního města Ostrava, Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., starostka městského obvodu 
Ostrava-Vítkovice Radomíra Vlčková, starosta městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martin Bednář a již 
tradičně Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s.  
 
Velké poděkování patří také sponzorům akce. 
 

 

 

 

Poděkování patří všem sponzorům: 

ITT Holding, Dolní oblast Vítkovice, HC Vítkovice Ridera, Asental Group, Česká průmyslová zdravotní 

pojišťovna, síť multikin CineStar, VŠB Ostrava, Redl Servis, FC Baník Ostrava, Nefertem, daycomp.cz, 

Bewooden, jazyková Cloverleaf, Bitdefender a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 
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Obrovské díky si zaslouží také sponzor, jenž zajistil skvělé a chutné občerstvení pro všechny účastníky 
akce, jak soutěžící, tak organizátory. Partnerem pro tento ročník byl řetězec fast food restaurací KFC. 

 

Cíle projektu 

Cílem projektu bylo zábavnou formou, motivovanou dobrodružstvím provázeným slavnými hudebními 
postavami, prověřit znalosti anglického jazyka účastníků a umožnit jim, aby ji uplatnili v reálných 
situacích. Krom toho soutěž účastníkům umožnila v praxi využít jednotlivé dovednosti typické pro 
výuku anglického jazyka, jako je poslech a čtení s porozuměním, čtení s úkoly a vědomostní test 
obsahující otázky zaměřené na všeobecný přehled o historii hudby i současné hudební scéně. 
 
To vše probíhalo ve spojení s praktickým uplatněním a rozvinutím dalších dovedností – konkrétně 
finanční gramotnosti (rozpoznání falešných bankovek, jednoduché finanční operace během celé hry), 
čtenářské gramotnosti (řešení úkolů s texty, porozumění textu, dovednost text shrnout apod.), IT 
dovedností a zeměpisných znalostí. Významným cílem akce pak bylo i posílit péči o zdraví, propagovat 
zdravý životní styl a prověřit fyzickou zdatnost žáků. 
 
Projekt měl rovněž podpořit týmovou spolupráci i individuální soutěživost zúčastněných žáků a sloužit 
jako motivace pro jejich další jazykové vzdělávání v anglickém jazyce. 
 
Projekt v praxi ověřil základní dovednosti výuky AJ, a to poslech, mluvení a čtení – a to jak v úvodním 
testu, tak i v herních situacích ve druhé části soutěže. Učitelé i žáci vyšších ročníků naší školy ukázali, 
že dokážou zvládnout masivní akci po stránce organizační a žáci ZŠ se seznámili s novým prostředím a 
došlo tak k propojení základního a středního vzdělání. 
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Prezentace města: 

1. Informace o financování projektu z prostředků Statutárního města Ostrava 
2. Prezentace v tisku a na webových stránkách 
3. Reportáž na www.ahol.cz 
4. Reportáž na Oficiálním Facebookovém webu a Instagramu AHOL - SOŠ 
5. Záštity nad akcí 
6. Zástupci SMO i městského obvodu 
7. Prezentace ve výroční zprávě školy 

  

http://www.ahol.cz/
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1. Informace o financování projektu z prostředků Statutárního města Ostrava 
První informace byla již na pozvánkách a propozicích rozesílaných na základní školy. 
  
 

2. Prezentace 
v tisku a na 
webových 
stránkách 

 Březnové 
vydání Jižních 
Listů, str. 18, 
dostupné 
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z adresy: https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2020/rocnik-

2020/JL_03_2020_web.pdf 
 

 
 

 Článek z 10. 2. 2020 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje (dostupné z adresy: 
http://www.msunion.cz/zpravodajstvi/aktuality/ahol-s-amazing-race) 

https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2020/rocnik-2020/JL_03_2020_web.pdf
https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2020/rocnik-2020/JL_03_2020_web.pdf
http://www.msunion.cz/zpravodajstvi/aktuality/ahol-s-amazing-race
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 Článek ze dne 8. 2. 2020, Oficiální web Moravskoslezského deníku, dostupný z adresy: 
https://moravskoslezsky.denik.cz/ctenar-reporter/ostravsti-zaci-ve-znalostnim-souboji-

amazing-race-20200208.html 
 

 

https://moravskoslezsky.denik.cz/ctenar-reporter/ostravsti-zaci-ve-znalostnim-souboji-amazing-race-20200208.html
https://moravskoslezsky.denik.cz/ctenar-reporter/ostravsti-zaci-ve-znalostnim-souboji-amazing-race-20200208.html
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 Děkovný email z 21. 2. 2020 od jednoho ze sponzorů, společnosti Nefertem: 
Vážená paní ředitelko, 
jsme rádi, že jsme se mohli podílat na tak pěkné akci, které jsou určeny dětem a jejich rozvoji. 
Pokud budete v budoucnu cokoliv pořádat, s důvěrou se na nás obraťte. 
 
S pozdravem, 
Jitka Brewczyńska 
jednatelka společnosti 

 

 

  Děkovný email ze Základní školy Polanka nad Odrou ze 7. 2. 2020: 
Dobrý večer. 
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Chtěla bych jménem ZŠ Polanka nad Odrou poděkovat za pozvání na AHOL's Amazing Race. 

Obdivujeme organizaci akce, vše je velmi inspirativní. 

 

S pozdravem 

Petra Wojaczková 

 
 

 Článek z 17.2.2020: Oficiální webové stránky ZŠ Bohumíra Dvorského, dostupné z adresy: 
http://www.zsdvorskeho.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2804:2020-02-

17-08-52-22&catid=1:na-hlavni-stranku 

 

 
 

 Článek vítězného týmu z 26. 2. 2020: Oficiální webové stránky ZŠ Hello Poruba, dostupné 
z adresy:  

https://www.helloskola.cz/cs/zivot-skoly/probehlo-na-1-st-zs/probehlo-na-2-st-

zs#amazingrace2020 

 

 
 

 

 Článek z 18. 2. 2020: Oficiální webové stránky ZŠ A. Hrdličky, dostupné z adresy:  
http://www.zshrdlicky.cz/article/detail/ahol-s-amazing-race-2020- 

http://www.zsdvorskeho.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2804:2020-02-17-08-52-22&catid=1:na-hlavni-stranku
http://www.zsdvorskeho.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2804:2020-02-17-08-52-22&catid=1:na-hlavni-stranku
https://www.helloskola.cz/cs/zivot-skoly/probehlo-na-1-st-zs/probehlo-na-2-st-zs#amazingrace2020
https://www.helloskola.cz/cs/zivot-skoly/probehlo-na-1-st-zs/probehlo-na-2-st-zs#amazingrace2020
http://www.zshrdlicky.cz/article/detail/ahol-s-amazing-race-2020-
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 Článek z 12. 2. 2020 Oficiální webové stránky ZŠ Františka Formana, dostupný z adresy: 
http://www.zsfformana.cz/?p=3501 

http://www.zsfformana.cz/?p=3501
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 Článek z 28. 2. 2020 Oficiální webové stránky ZŠ Krestova, dostupné z adresy:  
https://zskrestova.cz/amazing-race-music-through-the-decades/  

 
 

https://zskrestova.cz/amazing-race-music-through-the-decades/
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Článek ze 17. 2. 2020 Oficiální webové stránky ZŠ Provaznická, dostupný z adresy: 
https://www.zsprovaznicka.cz/index.php/nase-skola/1959-amazing-race 

 

 

 Článek ze 14. 2. 2020 Oficiální webové stránky ZŠ Polanka nad Odrou, dostupný z adresy: 
https://www.zspolanka.cz/prispevky/ahols-amazing-race-289?p=15 

 

 
 

 Článek z Oficiálního webu ZŠ Bohumínská, dostupný z adresy: https://zsbohuminska.cz/akce-

skoly/realizovane-akce-skoly/ 

https://www.zsprovaznicka.cz/index.php/nase-skola/1959-amazing-race
https://www.zspolanka.cz/prispevky/ahols-amazing-race-289?p=15
https://zsbohuminska.cz/akce-skoly/realizovane-akce-skoly/
https://zsbohuminska.cz/akce-skoly/realizovane-akce-skoly/
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 Článek z Oficiálního webu ZŠ Březinova, dostupný z adresy: https://www.zs-

brezinova.cz/clanek/ahol-amazing-race-2020/178, doprovázený rozsáhlou fotogalerií 

https://www.zs-brezinova.cz/clanek/ahol-amazing-race-2020/178
https://www.zs-brezinova.cz/clanek/ahol-amazing-race-2020/178
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 Příspěvek z facebookové zdi ZŠ Františka Formana ze dne 12. 2. 2020  

 Příspěvek z facebookové zdi ZŠ Krestova ze dne 29. 2. 2020 

 Příspěvek z facebookové zdi ZŠ 1. Máje, publikovaný 8. 2. 2020 

 Příspěvek z facebookové zdi ZŠ Hello, publikovaný 26. 2. 2020 
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3. Reportáž na www.ahol.cz 
Na stánkách  www.ahol.cz v máme reportáž v sekci Studenti – 
střední odborná škola - AHOL TV: studentská televize 
Reportáž je na webových stránkách školy AHOL – SOŠ, náměstí 
Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava – Vítkovice 
 

 

 

Odkaz na videoreportáž: https://youtu.be/A-Sz2XnSTZQ 

Odkaz na článek: https://www.ahol.cz/skoly/ahol-stredni-odborna-skola/novinky/?id=171 

 
 
 

 

Letošní ročník AHOL´s Amazing Race už má své vítěze 

 

Dne 7. února 2020 se již tradičně AHOL - Střední odborná škola, s. r. o. proměnila v anglicky mluvící svět. 

Již 5. ročník soutěže Amazing Race s názvem „Music through the decades" se letos tematicky zaměřil na 

nejrůznější hudební žánry, zpěváky a kapely napříč z Anglie, Austrálie, USA a dalších zemí. Soutěž ověřovala 

znalosti reálií, kultury a hudby jak testem, tak řešením úkolů ve skupinách na tematických stanovištích. 

 

Uspořádání této soutěže umožnila především podpora Statutárního města Ostravy a dalších sponzorů. 

Záštitu nad soutěží pak převzaly náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., starostka městského 

obvodu Ostrava - Vítkovice paní Radomíra Vlčková, starosta městského obvodu Ostrava - Jih pan Bc. Martin 

Bednář a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v čele s Ing. Radúzem Máchou. 

 

Soutěžící ze základních škol nejprve zvládli vědomostní test v angličtině zaměřený na reálie anglofonního 

světa, především na kulturu a hudbu. Součástí hodinového testu bylo i poslechové cvičení ověřující porozumění 

mluvenému slovu. 

 

Týmy základních škol pokračovaly v soutěži na jednotlivých stanovištích, kde získávaly šeky hodnot 

odpovídajících jejich vědomostem a znalostem. Po sečtení jejich zisku vyhlásili moderátoři akce výsledky a 

soutěžícím byly předány ceny. 

 

Vědomostní testy jednotlivců ovládli Jakub Holuša (ZŠ Hello Ostrava, 1. místo), Isabella Fiorellino (ZŠ 1. 

Máje Havířov, 2. místo) a Petr Němec (ZŠ A. Hrdličky, 3. místo). 

 

V soutěži týmu se na 1. místě umístila ZŠ Hello Poruba, druhé místo vybojovala ZŠ Dvorského a 

bronzovou příčku obsadila ZŠ 1. Máje. 

 

Děkujeme všem sponzorům akce a také řetězci KFC, jehož jídlo dodalo akci tu pravou americkou 

atmosféru, výhercům gratulujeme a těšíme se na další setkání!  

http://www.ahol.cz/
http://www.ahol.cz/
https://youtu.be/A-Sz2XnSTZQ
https://www.ahol.cz/skoly/ahol-stredni-odborna-skola/novinky/?id=171
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4. Reportáž na oficiálním Facebookovém webu a Instagramu AHOL – SOŠ 
Dostupné z adresy: https://www.facebook.com/aholsos/?fref=ts  
 

 
 
 
 
 
Dostupné z adresy: https://www.instagram.com/ahol_stredni.odborna.skola/ 
 

https://www.facebook.com/aholsos/?fref=ts
https://www.instagram.com/ahol_stredni.odborna.skola/
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 Článek a 
fotogalerie 
uveřejněná ve 
školním 
časopise 
MUCIN za 
leden/únor 
2020, strany 8-
11 
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5. Záštity nad akcí 
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6. Pozváni zástupci SMO i městského obvodu 
Pozvání přijali:  
Radomíra Vlčková – starostka městského obvodu Ostrava - Vítkovice 
Ing. František Kročil – místostarosta městského obvodu Ostrava - Vítkovice 
 

7. Prezentace ve výroční zprávě školy 
Prezentace akce bude uvedena ve výroční zprávě školy za školní rok 2019/20. 
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1.17 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 Inspekční zpráva 

 

 

 

Česká školní inspekce   Moravskoslezský 

inspektorát  

____________________________________________________________________________________________________________  

INSPEKČNÍ ZPRÁVA 
Čj. ČŠIT-2044/19-T 

Název AHOL − Střední odborná škola, s.r.o. 

Sídlo náměstí Jiřího z Poděbrad 301,  703 

00  Ostrava-Vítkovice 

E-mail aholsos@ahol.cz 

IČ 25379569 

Identifikátor 600017664 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Zastupující Ing. Radmila Sosnová 

Zřizovatel společníci AHOL − Střední odborné školy, s.r.o. 

Místo inspekční činnosti náměstí Jiřího z Poděbrad 301, 703 

00  Ostrava-Vítkovice 

Termín inspekční činnosti 25. 11. 2019 − 28. 11. 2019 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 
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Předmět inspekční činnosti 

Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) školského zákona.   

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou a 

domovem mládeže podle příslušných školních vzdělávacích programů.  

Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy 

a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy.  

Charakteristika 

AHOL − Střední odborná škola, s.r.o. (dále „škola“) vykonává činnost střední školy, školní jídelny a 

školní jídelny − výdejny. Ve školním roce 2019/2020 vzdělává žáky střední školy v denní formě 

vzdělávání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou 53-41-M/01 Ortoticko-protetický technik, 63-41-

M/01 Ekonomika a podnikání (se zaměřením na multimediální sféru, marketing, sportovní 

management), 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 75-41-M/01 Sociální činnost, 78-42-M/03 

Pedagogické lyceum a v oboru vzdělání s výučním listem 53-41-H/01 Ošetřovatel, v dálkové formě v 

oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a ve večerní formě vzdělávání v oboru vzdělání 53-

41-H/01 Ošetřovatel.  

K termínu inspekční činnosti se ve střední škole vzdělávalo 498 žáků ve 24 třídách (21 tříd v denní 

formy vzdělávání), z toho 24 žáků bylo se speciálními vzdělávacími potřebami. K 30. 9. 2019 střední 

škola vykazovala 500 žáků, což je nejvyšší povolený počet žáků ve škole. Od poslední inspekční činnosti 

v roce 2013 se každý rok celkový počet žáků zvyšoval. K tomu přispělo také otevření dalšího oboru 

vzdělání 53-41-M/01 Ortoticko-protetický technik od školního roku 2018/2019.  

Hodnocení podmínek vzdělávání   

Škola při své plánované činnosti vychází z cílů stanovených ve svých strategických dokumentech, které 

jsou reálné, vytvořené na základě předchozích analýz, v souladu s podmínkami a zaměřením školy. 

Stanovené cíle se postupně daří naplňovat zejména v oblasti spolupráce se sociálními partnery i 

odborníky v daných oborech a zlepšování materiálně technického zabezpečení školy. Aktivně usiluje o 

inovaci oborů vzdělání v souladu s nejnovějšími vzdělávacími trendy a požadavky praxe. Pravidelně 

jsou vyhodnocovány krátkodobé cíle i dotazníkovou formou účastníků vzdělávání a přijímána opatření 

k plánování další činnosti. Škola má jasně stanovenou organizační strukturu, vymezené kompetence a 

povinnosti jednotlivých pracovníků. Ředitelka školy část svých kompetencí delegovala na svého 

zástupce. Vedení školy průběžně hodnotí práci pedagogických pracovníků na základě hospitační 

činnosti, cíleně vytváří podmínky pro rozvoj pedagogické spolupráce. Vyučující dobře spolupracují v 

rámci i napříč předmětových komisí. Škola v náležitém rozsahu a vhodnou formou informuje o zaměření 

jednotlivých oborů vzdělání, podmínkách a organizaci vzdělávání. Ředitelka aktivně spolupracuje se 

školskou radou a vyhodnocuje podněty žákovského parlamentu.  

Dobrá spolupráce se sociálními partnery, kterými jsou významné regionální firmy, instituce a profesní 

komory, je zaměřena zejména na oblasti zajištění praktického vyučování, přednáškovou činnost a 

exkurze žáků. Škola s organizacemi participuje také v rámci projektů, volnočasových aktivit žáků, 

prevence sociálně patologických jevů apod.  Složení pedagogického sboru umožňuje realizaci školních 

vzdělávacích programů. Ve škole působí také externí odborníci z příslušných oborů. Činnost školního 
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poradenského pracoviště zaštiťují výchovný poradce (vedený i jako školní speciální pedagog) a školní 

metodik prevence (vedený i jako sociální pedagog). Hlavní jeho náplní je péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami spočívající ve včasné identifikaci jejich individuálních vzdělávacích potřeb a 

pravidelné spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, případně řešení výchovných problémů 

žáků. Vedení školy systematicky podporuje profesní rozvoj pracovníků, vyhodnocuje jejich potřeby a 

dává je do souladu s potřebami školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se účelně zaměřuje 

mj. na prohlubování odbornosti, prevenci sociálně patologických jevů a práci s informačními 

technologiemi. Škola zajišťuje cílenou podporu začínajícím pedagogům prostřednictvím uvádějícího 

učitele, systematickou spoluprací vyučujících i realizací vzájemných hospitací. Funkčnost a účinnost 

nastaveného plánu podpory se pozitivně projevila i v průběhu inspekčních hospitací. Učitelé si předávají 

zkušenosti z výuky a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, případně sdílejí výukové materiály.  

Prostory školy se postupně modernizují s cílem  podpory vzdělávání žáků. V  souvislosti s novým 

oborem vzdělání Ortoticko-protetický technik byla nově vybavena další odborná učebna a dílenská 

laboratoř. Ve škole je dostatek kmenových i odborných učeben, ve kterých dochází průběžně k inovaci 

učebních pomůcek. Kvalitní materiálně technické zázemí umožňuje při výuce účelně propojovat teorii 

s praxí. Žáci se zaměřením na multimediální sféru a marketing využívají kvalitně vybavený ateliér, 

učebna ošetřovatelství slouží k nácviku praktických činností žáků oboru vzdělání Ošetřovatel. Škola 

bere v úvahu možná bezpečnostní rizika při výuce jednotlivých předmětů, při přesunech žáků v rámci 

školního vyučování a při účasti školy na různých pořádaných akcích. Žáci jsou poučováni o bezpečnosti 

a ochraně zdraví včetně požární ochrany.  

Efektivním vícezdrojovým financováním se daří zajistit plynulý chod školy i naplňování školních 

vzdělávacích programů. Zapojením do projektů škola podporuje odborné vzdělávání, práci s talenty, 

výuku cizích jazyků, některých předmětů v anglickém jazyce, případně umožňuje výjezdy některých 

žáků do zahraničí.   

Školní stravování je poskytováno ve vlastní školní jídelně a školní jídelně – výdejně. Žáci mají možnost 

využívat bufet v prostorách školy.  

Hodnocení průběhu vzdělávání 

Průběh vzdělávání ve střední škole byl sledován hospitacemi ve vybraných všeobecně vzdělávacích 

předmětech, odborných předmětech i v praktickém vyučování. Společným znakem většiny hodin byla 

pracovní a přátelská atmosféra s vstřícným přístupem vyučujících. I při frontálním způsobu výuky 

učitelé účinně podněcovali žáky k jejich aktivitě. Při vzdělávání většinou systematicky směřovali ke 

konkrétním znalostem a dovednostem žáků, ale bez diferenciace učiva podle individuálních schopností 

jednotlivých žáků. Menší pozornost byla věnovaná sebereflexi žáků nebo jejich vzájemnému hodnocení 

i v souvislosti s hodnocením vyučovací hodiny v jejím závěru vzhledem ke vzdělávacímu cíli. Při 

praktickém vyučování byly vytvářeny podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a 

činností s důrazem na samostatnost žáků při plnění konkrétních úkolů.  

Volba vzdělávacích strategií ve většině sledované výuky českého jazyka podporovala rovnoměrné 

zapojení žáků do výuky a udržení jejich pozornosti, vytvářela dostatečný prostor pro jejich samostatnou 

práci i spolupráci a umožňovala souvislé mluvené projevy žáků. Žáci byli vedeni k samostatnému 

vyhledávání informací, odvozování nových poznatků, zdůvodnění a vysvětlení svých řešení. Funkčně 
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byly využívány čítanky a tematické pracovní listy zpracované učitelem. V průběhu vzdělávání byla 

podle potřeby poskytována žákům účinná individuální podpora a zpětná vazba pro jejich učení. 

Vzdělávání v cizích jazycích bylo zaměřeno na rozvoj receptivních i produktivních dovedností. Výuka 

byla vedena částečně v cílovém jazyce, mateřský jazyk byl účelně používán zejména k ověření 

porozumění a při výkladu gramatického učiva. V dostatečné míře byly vytvářeny komunikační situace, 

které podporovaly praktické využití a upevnění osvojené slovní zásoby i gramatických jevů v 

konverzaci. Převážně účinné strategie práce umožňovaly vzájemnou interakci žáků, jen v menší míře 

probíhala komunikace mezi učitelem a jednotlivými žáky.  

Při práci s textem byla věnována pozornost samostatnému odvození neznámé terminologie, efektivně 

byla zařazena také práce se slovníkem v tištěné i elektronické podobě. V oboru vzdělání s výučním 

listem bylo tempo práce i zvolené aktivity optimálně přizpůsobeny potřebám a možnostem žáků. 

Jednotvárná výuka a méně efektivní volba forem a metod vzhledem ke stanovenému vzdělávacímu cíli 

byla v jazykovém vzdělávání zaznamenána jen ojediněle.  

V matematice a dalších všeobecně vzdělávacích předmětech převládal frontální způsob výuky doplněný 

řízeným rozhovorem, samostatnou prací žáků nebo činnostmi ve skupinách. Učitelé v hodinách vytvářeli 

podněty směřující k aktivizaci žáků. Průběžně je hodnotili motivačně i klasifikací při ověřování jejich 

znalostí a dovedností. Žáci byli vedeni k vyvozování nových poznatků na základě již osvojených 

znalostí. Probírané učivo bylo účelně procvičováno řešením konkrétních příkladů i s využitím 

pracovních listů a didaktické techniky. V některých hodinách učitelé ověřovali dotazy nebo rychlým 

opakováním pochopení učiva žáky. Podpora žáků se speciálními potřebami případně žáků nadaných se 

ve sledované výuce výrazně neprojevila.  

V odborném vzdělávání byla cíleně propojována teoretická výuka s praktickým využitím znalostí a 

dovedností. Jedna ze sledovaných hodin byla efektivně vedena v anglickém jazyce. Vyučující důsledně 

aktualizovali probírané učivo, pro názornost využívali didaktickou techniku a učební pomůcky. 

Příkladným způsobem využívali mezipředmětové vztahy, které pomáhaly žákům upevnit si již získané 

znalosti. V některých hodinách zařazovali řešení problémových úloh, případně práci s chybou. Správná 

volba a uvedení příkladů z praxe zvyšovala motivaci žáků a umožňovala jim lépe chápat probírané učivo 

v souvislostech. Žáci byli vedeni k používání správné terminologie, logickému uvažování a v případě 

praktických činností také k chápání a dodržování zásad daných technologických postupů. Učitelé 

využívali frontální výuku s aktivním zapojením žáků formou řízeného rozhovoru.  

Organizace praktického vyučování v prostorách školy byla promyšlená a spočívala v praktickém 

procvičování získaných teoretických poznatků, kdy učitel korigoval samostatnou práci žáků. Odborný 

výcvik žáků 2. a 3. ročníku oboru vzdělání Ošetřovatel probíhal ve zdravotnických a sociálních 

zařízeních (nemocnice, domovy pro seniory). Na některých smluvních pracovištích žáci účelně 

procvičovali dovednosti v reálném prostředí i pod vedením instruktorů. Při provádění přidělených úkolů 

byli žáci převážně vhodným způsobem vedeni ke správné volbě pracovních postupů, důraz byl kladen 

na samostatnost žáků a rozvoj jejich dovedností. Dílčí nedostatky se projevily v organizaci výuky v 

instituci, kde žáci pracovali na několika pracovištích vzhledem k podmínkám a požadavkům daného 

pracoviště.  

Škola organizuje pro žáky četné odborně zaměřené exkurze, které prohlubují jejich teoretické znalosti a 

motivují je k rozvíjení odborných dovedností. Žáci se účastní v průběhu školního roku různých besed, 

kulturních akcí, a dalších aktivit doplňujících běžnou výuku a přispívajících k realizaci stanovených 
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vzdělávacích cílů. Část praktického vyučování probíhá v reálných pracovních podmínkách ve firmách 

a organizacích, kde žáci získávají praktické dovednosti.  

Hodnocení výsledků vzdělávání  

Pedagogové získávají podklady pro hodnocení žáků běžnými způsoby (ústním zkoušením, písemnými 

pracemi, hodnocení praktických činností, aj.), zákonní zástupci jsou průběžně informování o prospěchu 

prostřednictvím třídních schůzek, informačního systému a případně po domluvě při osobním setkání s 

pedagogy. K zjišťování výsledků vzdělávání byla škola zapojena do externího výběrového testování a 

efektivně využívá vlastní interní testy. Neúspěchy žáků jsou rozebírány v předmětových komisích, 

zjištěné poznatky jsou využívány ve výuce a při doučování žáků. Výsledky vzdělávání na konci školního 

roku se v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v posledních dvou školních letech 2017/2018 a 

2018/2019 výrazně neměnily, celkový počet neprospívajících žáků se v obou školních letech pohyboval 

kolem 6 %. Výrazně se na tom podílely zejména výsledky žáků v dálkové formě vzdělávání, do které 

již nejsou v posledních třech školních letech přijímáni další uchazeči. V oboru vzdělání s výučním listem 

došlo ve školním roce 2018/2019 ve srovnání s předchozím školním rokem ke snížení počtu 

neprospívajících žáků na konci školního roku na 4,5 %.  

Škola sleduje úspěšnost svých absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy, zpětnou vazbu na 

dosaženou úroveň vzdělávání získává také z výsledků maturitních a závěrečných zkoušek. Ve školním 

roce 2018/2019 byla úspěšnost žáků školy u maturitní zkoušky po podzimním termínu 80 %. Nejslabších 

výsledků dosáhli žáci oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost. Ve srovnání s předchozím školním rokem 

2017/2018 se neúspěšnost žáků zvýšila. U závěrečné zkoušky oboru vzdělání Ošetřovatel byli ve 

školním roce 2018/2019 všichni žáci úspěšní. Výsledky jsou projednávány v předmětových komisích 

včetně analyzování příčin neúspěšnosti u maturitní zkoušky, která v posledních letech byla nejvyšší z 

českého jazyka i ve srovnání s průměrnou neúspěšností žáků daných skupin oborů v České republice. Z 

matematiky v předchozích letech žáci maturovali v malém počtu, ve školním roce 2018/2019 

nematuroval z matematiky žádný žák. Přijímaná opatření, která spočívají např. v rozvoji čtenářské 

gramotnosti (systematická práce s čítankou, knižními texty a tematickými pracovními listy, použití 

elektronických čteček, konzultace k výběru literatury), identifikaci žáků ohrožených neúspěchem u 

maturitní zkoušky a jejich doučování, cílené využití didaktických testů z minulých let a podobných typů 

úloh ve výuce, se v úspěšnosti žáků u společné části maturitní zkoušky zatím neprojevila. Při 

vyhodnocení krátkodobých cílů v oblasti zajištění kvality vzdělávání za předchozí školní rok 2018/2019 

škola dostatečně nevyhodnotila účinnost přijatých opatření vzhledem k výsledkům maturitní zkoušky, 

případně k výsledkům externího testování.  

Oblast výchovného a kariérního poradenství zajišťuje školní poradenské pracoviště ve spolupráci s 

vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky. Pro čtyři žáky se speciálními potřebami škola 

vypracovala individuální vzdělávací plán, dalších sedm žáků mělo povolené vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plán z jiných důvodů, převážně sportovních. Pedagogové jsou o potřebách 

těchto žáků informováni, diferencovaná výuka s ohledem na potřeby jednotlivců však při hospitační 

činnosti zaznamenána nebyla. Výchovná poradkyně realizuje také kariérové poradenství pro žáky 

čtvrtých ročníků, informuje je o možnostech dalšího uplatnění včetně studia, organizuje besedy i 

návštěvy dnů otevřených dveří organizovaných vysokými školami. Díky promyšlenému zařazování 

žáků na smluvní pracoviště u zaměstnavatelů v rámci praktického vyučování se žáci seznamují s 
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možnostmi jejich dalšího uplatnění a s nabídkou na trhu práce. To často vede k dohodě mezi žáky a 

zaměstnavateli k okamžitému nástupu do zaměstnání po úspěšném ukončení středního vzdělávání.  

Preventivní aktivity jsou součástí školního minimálního preventivního programu a směřují k 

minimalizaci rizikových faktorů, ke zvládání nebezpečí šikany i závislostního chování. Osvědčeným 

prostředkem pro vytvoření pozitivního klimatu v třídních kolektivech je pravidelně pořádaný adaptační 

pobyt pro žáky prvních ročníků, vodácký a lyžařský kurz pro žáky vyšších ročníků. Nejčastěji řešenými 

problémy je omluvená a neomluvená absence některých žáků, která se škole nedaří snižovat. 

Identifikované problémy jsou řešeny krizovou intervencí, výchovnými komisemi, kázeňskými 

opatřeními, hodnocením chování.  

Škola neopomíjí výchovný aspekt mimoškolních aktivit a navázala kontakty s občanskými sdruženími, 

která např. organizují charitativní sbírky pro celostátní nadace, realizují aktivity zaměřené na pomoc 

handicapovaným občanům, dnů zdraví, besedy apod. Žáci také aktivně pomáhají při organizaci 

sportovních aktivit pořádaných základními a mateřskými školami ve městě, při realizaci některých akcí 

města aj. Rozvoj odborných a sociálních kompetencí i angažovanost žáků podporuje činnost zájmových 

kroužků (pod záštitou zapsaného spolku při škole). Prostřednictvím kroužků žáci rozvíjejí své 

dovednosti v matematice, historii, českém jazyce, cizích jazycích, ošetřovatelství, vydávají školní 

časopis, realizují ochotnické divadlo. Mají možnost připravovat se k získání mezinárodního jazykového 

certifikátu Cambridge English (ve školním roce 2018/2019 jej získalo v různých úrovních 7 žáků) a 

počítačového certifikátu European Computer Driving Licence (ve školním roce 2018/2019 bylo 

úspěšných všech 11 uchazečů). Na příležitostných akcích školu reprezentuje středoškolský pěvecký sbor 

AHOL.  

V průběhu celého školního roku se žáci školy aktivně zapojují do školní olympiády v cizích jazycích a 

českém jazyce, soutěže v odborných znalostech, literární, recitační a sportovní soutěže. Ve školním roce 

2018/2019 zaznamenali žáci úspěchy při postupu do okresních i krajských kol, reprezentovali školu také 

ve dvou celostátních ekonomických soutěžích organizovaných vysokými školami. Na mezinárodní 

úrovni se úspěšně zapojili do soutěže Euroscola zaměřené na veřejnou správu.  

Závěry 

Vývoj školy / školského zařízení  

- Od školního roku 2018/2019 realizováno vzdělávání žáků v oboru vzdělání Ortoticko-protetický 

technik a s tím spojené zřízení a vybavení odborné učebny a dílenské laboratoře.  

- Zlepšení materiálně technických podmínek pro teoretickou i praktickou výuku.  

- Zvýšení celkového počtu žáků při dosažení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole.  

Silné stránky  

- Přínosná spolupráce s klíčovými sociálními partnery rozvíjející především odborné vzdělávání žáků.  

- Nabídka mimoškolních aktivit podporující rozvoj odborných a sociálních kompetencí.  

- Uplatnitelnost absolventů na trhu práce v souvislosti s reakcí školy na požadavky praxe spočívající v 

inovacích obsahu vzdělání jednotlivých oborů vzdělání.  
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Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení  

- Nízká míra uplatňování diferenciace učiva vzhledem k individuálním schopnostem jednotlivých 

žáků.  

- Realizovaná opatření školy směřující ke snížení absence žáků a zvyšování jejich znalostí a dovedností 

nejsou zatím dostatečně účinná a nevedou k výraznému zlepšení výsledků vzdělávání žáků především 

u maturitní zkoušky.  

- Nedostatečně využité příležitosti ke vzájemnému hodnocení a sebehodnocení žáků a jejich zapojení 

do zhodnocení vyučovací hodiny v jejím závěru.  

Doporučení pro zlepšení činnosti školy  

- Ve vyšší míře uplatňovat diferenciaci a individualizaci ve výuce vzhledem k rozdílným schopnostem 

jednotlivých žáků, pracovat efektivněji se závěry vyučovacích hodin (závěrečné shrnutí a 

vyhodnocení vzdělávacího cíle), a zvýšit zapojení žáků do vzájemného hodnocení a sebehodnocení 

ve výuce.  

- Zapojit se do ověřování dosažené úrovně vzdělávání ve srovnání s ostatními středními školami s 

cílem zkvalitnění vzdělávání a účinně pracovat s výsledky externího testování.  

- Vyhodnocovat účinnost přijímaných opatřeních ke snížení školního neúspěchu, absence žáků a 

účinněji motivovat žáky k pravidelné docházce do školy a ke zlepšování jejich výsledků vzdělávání.  

- Efektivněji organizovat praktické vyučování vzhledem k možnostem a požadavkům jednotlivých 

smluvních pracovišť.  

  

Pro účely zvýšení dotací právnická osoba vykonávající činnost školy dosahuje výsledků hodnocení 

požadovaných dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.  

Stanovení lhůty 

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá ředitelce školy ve lhůtě 

do 30 dnů přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků zjištěných při inspekční činnosti a 

ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jaká byla přijata opatření.  

Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00  

Ostrava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz 

s připojením elektronického podpisu.  

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum verze 1 platný 

od 1. 9. 2017  
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2. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum verze 2 platný 

od 1. 9. 2017  

3. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum verze 1 platný 

od 1. 9. 2018  

4. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik verze 

1 platný od 1. 9. 2018  

5. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost verze 2 platný od 

1. 9. 2017  

6. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost s názvem Sociální, 

správní a pečovatelská činnost verze 1 platný od 1. 9. 2018  

7. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání s názvem 

Ekonomika v multimediální sféře verze 1 platný od 1. 9. 2018  

8. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání s názvem 

Ekonomika v multimediální sféře verze 2 platný od 1. 9. 2017  

9. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání s názvem 

Sportovní management verze 1 platný od 1. 9. 2017  

10. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání s názvem 

Sportovní management verze 1 platný od 1. 9. 2018  

11. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání s názvem 

Marketingová komunikace verze 1 platný od 1. 9. 2018  

12. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost s názvem 

Právo a veřejná správa verze 2 platný od 1. 9. 2017  

13. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost s názvem 

Veřejná správa a regionální rozvoj verze 1 platný od 1. 9. 2018  

14. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost s názvem 

Veřejnosprávní činnost platný od 1. 9. 2017  

15. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel s názvem  

Ošetřovatel 2017 verze 1 (pro denní i večerní formu vzdělávání) platný od 1. 9. 2017  

16. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel s názvem  

Ošetřovatel 2018 verze 1 (pro denní i večerní formu vzdělávání) platný od 1. 9. 2018  

17. Školní řád a Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáka s platností od 1. 9. 2019  

18. Plán práce a organizace školy 2019/2020 s platností od 1. 9. 2019   

19. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2019/2020 a Plán podpory 

začínajících pedagogů ze dne 28. 8. 2019   

20. Strategický plán rozvoje školy (2016 – 2021) ze dne 28. 8. 2016  

21. Školní akční plán rozvoje vzdělávání na období 2019 až 2022 z března 2019  

22. Třídní knihy vedené ve školním roce 2018/2019, 2019/2020 (vzorek)  

23. Školní matrika vedená ve školním roce 2019/2020 (vzorek)  
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24. Dokumentace žáků se speciálními potřebami vedená ve školním roce 2019/2020 (vzorek)  

25. Plán výchovného poradce – činnost výchovného poradce 2019/2020  

26. Minimální preventivní program pro školní rok 2019/2020 ze dne 29. 8. 2019 (včetně krizového 

plánu proti šikaně)   

27. Krizové plány školy ze dne 2. 9. 2019  

28. Dokumentace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a požární ochrany platná ve školním 

roce 2019/2020  

29. Dokumentace k finančním podmínkám školy za rok 2018 a 2019  

    

Poučení 

Podle § 174 odst. 11 školského zákona může ředitelka školy podat připomínky k obsahu inspekční 

zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na 

adresu, Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00  Ostrava, 

případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s 

připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.  

   

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu 

zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je 

veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v místně 

příslušném inspektorátu České školní inspekce. Zároveň je inspekční zpráva zveřejněna na 

webových stránkách České školní inspekce a v informačním systému InspIS PORTÁL.  

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy     

Ing. Hana Maľarová, školní inspektorka, vedoucí  

inspekčního týmu  Ing. Hana Maľarová v. r.  

Mgr. Ing. Martina Colledani, školní inspektor             Mgr. Ing. Martina Colledani v. r.  

Mgr. Šárka Šustková, školní inspektorka  Mgr. Šárka Šustková v. r.  

PhDr. Hana Hanusková, odbornice na zdravotnické a sociální předměty ve středním odborném 

vzdělávání              PhDr. Hana Hanusková v. r. 

Bc. Blanka Benčičová, kontrolní pracovnice  Bc. Blanka Benčičová v. r.  

 

V Ostravě 19. prosince 2019  

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy  

 Ing. Radmila Sosnová, ředitelka školy    Ing. Radmila Sosnová v. r.  

V Ostravě 19. prosince 2019  
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 Protokol o kontrole 

 

 

 

  

 

Česká školní inspekce   Moravskoslezský 

inspektorát  

____________________________________________________________________________________________________________  

PROTOKOL O KONTROLE 
Čj. ČŠIT-2045/19-T 

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.  

Název   AHOL − Střední odborná škola, s.r.o.  

Sídlo  náměstí Jiřího z Poděbrad 301,   

703 00  Ostrava-Vítkovice  

E-mail   aholsos@ahol.cz  

IČ  25379569  

Identifikátor  600017664  

Právní forma  společnost s ručením omezeným  

Zastupující  Ing. Radmila Sosnová  

Zřizovatel  společníci AHOL − Střední odborné školy, s.r.o.  

Místo                              náměstí Jiřího z Poděbrad 301, 703 00  Ostrava-Vítkovice  

Termín inspekční činnosti  25. 11. 2019 − 28. 11. 2019  
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Kontrolované období  školní rok 2019/2020  

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.  

Předmět kontroly 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování 

vzdělávání a školských služeb.  

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve střední škole, školní jídelně a školní jídelně − výdejně, jejichž činnosti 

vykonává AHOL – Střední odborná škola, s.r.o. (dále „škola“).  

1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. 1 až 3 školského zákona.  

Ředitelka školy vydala školní řád střední školy, který obsahoval všechny náležitosti stanovené 

školským zákonem. Zveřejnila jej v prostorách školy, prokazatelně s ním seznámila zaměstnance a 

žáky školy, informovala o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce žáků.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  

  

2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění vnitřního řádu podle § 30 odst. 1 a 3  

školského zákona.  

Ředitelka školy vydala vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny − výdejny, který obsahoval všechny 

náležitosti stanovené školským zákonem. Zveřejnila jej v prostorách školy, prokazatelně s ním 

seznámila zaměstnance a žáky školy, informovala o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce žáků.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  

  

3. Kontrola dokumentace (školní matriky) školy podle § 28 odst. 2 školského zákona. Školní 

matrika obsahovala údaje o žákovi v souladu se školským zákonem.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  

  

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací 

soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, nebylo Českou 

školní inspekcí zjištěno závažné porušení právních předpisů.  

 

Poslední kontrolní úkon 

 Poslední kontrolní úkon byl proveden 28. 11. 2019 vrácením příslušných originálů podkladů 

zapůjčených ke kontrole.  
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Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Školní řád a Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáka s platností od 1. 9. 2019  

2. Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny – výdejny ze dne 1. 9. 2019  

3. Zápis z pedagogické rady ze dne 29. 8. 2019 – Seznámení zaměstnanců se školním řádem a 

vnitřním řádem školní jídelny a školní jídelny – výdejny včetně prezenční listiny zaměstnanců  

4. Zápis z provozní porady ze dne 27. 8. 2019 – Seznámeni zaměstnanců se školním řádem a 

vnitřním řádem školní jídelny a školní jídelny – výdejny včetně prezenční listiny zaměstnanců  

5. Třídní knihy vedené ve školním roce 2019/2020 – seznámení žáků se školním řádem a vnitřním 

řádem školní jídelny a školní jídelny – výdejny (vybraný vzorek)  

6. Přihlášky ke školnímu stravování pro školní rok 2019/2020 s podpisy žáků o stvrzení, že byli 

informováni o vydání a obsahu vnitřního řádu školní jídelny a školní jídelny – výdejny (vybraný 

vzorek)  

7. Seznámení se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a školní jídelny –  výdejny 

zákonných zástupců žáků ze dne 5. 9. 2019, včetně prezenčních listin rodičů (vybraný vzorek)  

8. Školní matrika vedená ve školním roce 2019/2020 (vybraný vzorek)  

          Poučení  
Podle § 13 kontrolního řádu může ředitelka školy podat proti kontrolnímu zjištění uvedenému v 

protokolu o kontrole písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé, proti jakému kontrolnímu 

zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete 

na adresu Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00  Ostrava, 

případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s 

připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.  

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole  

Ing. Hana Maľarová, školní inspektorka, vedoucí  

inspekčního týmu  Ing. Hana Maľarová v. r.  

Mgr. Ing. Martina Colledani, školní inspektor                Mgr. Ing. Martina Colledani v. r.  

Mgr. Šárka Šustková, školní inspektorka  Mgr. Šárka Šustková v. r.  

PhDr. Hana Hanusková, odbornice na zdravotnické a sociální předměty ve středním odborném 

vzdělávání        PhDr. Hana Hanusková  

Bc. Blanka Benčičová, kontrolní pracovnice  Bc. Blanka Benčičová v. r.  

 

V Ostravě 19. prosince 2019  

 

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole  
    

Ing. Radmila Sosnová, ředitelka školy  Ing. Radmila Sosnová v. r.  

 

V Ostravě 19. prosince 2019  
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1.18  Základní údaje o hospodaření školy 
 


