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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 

 

Zástupkyně ředitelky: 

                Ing. Eva Skubidová zástupkyně ředitelky školy 

   Bc. Dagmar Kučerová zástupkyně pro praxi 

Škola sdružuje:         

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

                kapacita  500 žáků  IZO: 046 565 507 

2. Školní jídelna - výdejna 

     kapacita  500 jídel  IZO: 174 105 517 

3. Školní jídelna 

kapacita  500 jídel  IZO: 108 034 275 

Školská rada: :    

   za rodiče:  Vladimír Redl 

Bartošíková Zuzana 

     Kolářová Zuzana 

 

za žáky:    Ohřálová Barbora 

            Kolářová Nela  

            Vrbová Monika  

        

   za pedagogické pracovníky: 

     Mgr. Michal Schneberger 

     Mgr. Renata Čaldarisová 

Mgr. Paskal Trigas 

 

 

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 úspěšně překročila čtvrtstoletí své existence.  

Škola sídlí v nádherné, více než 100 let staré budově v městském obvodu Vítkovice. Budova má tři 

nadzemní podlaží, ve kterých se nacházejí odborné učebny. V nejvyšším patře je vybudovaná galerie, 

kde probíhají pravidelné vernisáže.  Zde najdeme moderně vybavené učebny výpočetní techniky včetně 

ateliéru.  

V druhém nadzemním podlaží je  knihovna s 5 000 svazky odborné literatury. V přízemí si žáci mohou 

zacvičit v posilovně, zapojit se do dramatické či výtvarné činnosti v k tomu vybavených učebnách a 

najíst se ve školní jídelně. 

AHOL – Střední odborná škola se snaží připravovat budoucí odborníky ve svém oboru; snaží se jim 

předat komplexně zaměřené poznatky a dovednosti nejen pro dobu studia, ale pro celý život, aby si 

dokázali poradit a přizpůsobit se náročným situacím i v dobách, kdy změny budou přicházet stále častěji.  

 

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 odborníky z praxe do výuky. Studentům rovněž zajišťujeme odborné 

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

v anglickém jazyce. 

 

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

zaměstnavatelů. V průběhu školního roku 2017/18 jsme se připravovali na 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. 

 

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

absolventů našich ekonomických oborů dnes působí v řídících funkcích. 

 

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.  
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Jedním z našich cílů je i rozvíjet soutěživost, úsilí vyniknout a touhu překonávat jiné v čestném zápolení. 

Zde můžeme konstatovat, že naši žáci dosahují vynikajících výsledků v celorepublikových soutěžích 

odborných i uměleckých. Dlouhodobě se nám daří realizovat jazykovou soutěž pro žáky základních škol 

Amazing Race. 

 

Současná doba dynamických změn staví školu před náročný úkol: připravit z žáků, kteří do ní vloží svou 

důvěru, odborníky ve své profesi a současně lidi spokojené se svým životem, se zájmem a odvahou 

vytyčovat si vysoké cíle a také jich dosáhnout.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
                                                                                                

8 
 

 

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 r. 0 měs.             

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 r. 0 měs. 

ŠVP Diplomatické služby a Public Relations 

ŠVP Právo a Veřejná správa 

ŠVP Veřejnosprávní činnost 

 

3. 68-43-M/01   Veřejnosprávní činnost 

dálková forma vzdělávání     délka studia: 5 r. 0 měs 

ŠVP Veřejnosprávní činnost 

 

75-41-M Sociální činnost 

4. 75-41-M/01   Sociální činnost 

denní forma vzdělávání     délka studia: 4 r. 0 měs. 

ŠVP Sociální, správní a pečovatelská činnost 

78-42-M Lyceum 

5. 78-42-M/03   Pedagogické lyceum 

denní forma vzdělávání     délka studia: 4 r. 0 měs. 

ŠVP Pedagogické lyceum 

53-44-M Ortoticko-protetický technik 

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

denní forma vzdělávání    délka studia: 4. r. 0 měs. 

ŠVP Ortoticko-protetický technik 

53-41-H Ošetřovatelství 

7. 53-41-H/01   Ošetřovatel  

denní forma vzdělávání  

ŠVP Ošetřovatel     délka studia: 3 r. 0 měs. 

7. 53-41-H/01   Ošetřovatel 
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večerní forma vzdělávání     délka studia: 3 r. 0 měs. 

ŠVP Ošetřovatel 

   
 

1.3 Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 
 

Souhrnný přehled interních vyučujících 

 Příjmení a jméno D
en

n
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stu
d

iu
m

 

D
á

lk
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stu
d
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m

 

V
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í 

stu
d
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ra
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zen
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d
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o

rn
á
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ů
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b

ilo
st 

P
ed

a
g
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g
ick

á
 

zp
ů

so
b

ilo
st 

1 Mgr. Bittnerová Darja 24   učitelka ano ano 

2 Mgr. Bočková Eva 22  2 učitelka ano ano 

3 Mgr. Čaldarisová Renáta 23   učitelka ano ano 

4 Phdr. Dvořáková Lucie  17   učitelka ano ano 

5 Mgr. Kašovská Alena 23 0,5  učitelka ano ano 

6 Mgr. Koláček Tomáš 25   učitel ano ano 

7 Mgr. Králová Lucie 28  1 učitelka ano ano 

8 Ing. Kubíčková Eva 23   učitelka ano ano 

9 Bc.Kučerová Dagmar 12   učitelka ano ano 
10 Mgr. Ligocká Jana Dis. 24   učitelka ano ano 

11 Mgr. Majerová Markéta 24 1  učitelka ano ano 

12 Mgr. Mrázek Vlastimil 23   učitel ano ano 

13 Mgr. Nadymačková  Tatjana 24 1 1 učitelka ano ano 

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

15 Peterson Loren 15   učitelka ano ano 

16 Mgr. Pytliková Andrea 14 0,5  učitelka ano ano 
17 Mgr. Raida Jakub 24 0,75  učitel ano ano 

18 Mgr. Rastočná Eva 24   učitelka ano ano 

19 Ing. Skubidová Eva 14 1  zástupce 

ředitelky školy 
ano ano 

20 Ing. Smolková Eva 22   učitelka ano ano 

21 Ing. Sosnová Radmila 6   ředitelka školy ano ano 

22 Mgr. Suková Kateřina 23 1  učitelka ano ano 

23 Bc. Ševčík Jan 24 0,5  učitel ano ano 

24 Bc.Švajda Lukáš 23 0,25  učitel ano ano 
25  Mgr. Paskal Trigas 24   učitel ano ano 

26 Ing. Zdařil Miroslav 19   učitel ano ano 
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Souhrnný přehled externích vyučujících 

 

 

 Příjmení a jméno D
en
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í 

stu
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b
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1 Mgr. Adamík Lukáš 15   učitel ano ano 

2 Branny Michael   2 učitelka ano ne 

3 Erben Radek 2   učitel ano ne 

4 Dadu Lenka 14   učitelka ano ne 

5 Mrózek Marián 2   učitel ano ne 

6 Mgr. Hekerová Barbora 5   učitelka ano ano 

7 Mgr. Heříková Marcela 1   učitelka ano ano 

8 Mgr. Hudečková Martina 4   učitelka ano ano 

9 Mgr. Chmelařová Kateřina 10   učitelka ano ano 

10 Mgr. Káňa Pavel  0,25  učitel ano ano 

11 Bc. Koplová Jaroslava 10  3 učitelka ano ano 

12 Mgr. Kovaříková Ivana 4   učitelka ano ano 

13 Mgr. Molnárová Jana  3 1,5 učitelka ano ano 

14 Mgr. Nastálková Anna 8 0,4  učitelka ano ano 

15 Ing. Nespěšný David 1   učitel ano ano 

16 Mgr. Nováková Alena 4 1,9 2 učitelka ano ano 

17 Mgr. Urbanková Helena  0,75 1 učitelka ano ano 

18 Mgr. Pospíšilová Jana 14   učitelka ano ano 

19 Mgr. Stašová Štěpánka   2 učitelka ano ano 

20 Mgr. Sztulova Pavla 2   učitelka ano ano 

21 Mgr. Ševčíková Marta   6 učitelka ano ano 

22 Mgr. Štěpoňcová Sabina 5  8 učitelka ano ano 

23 Bc. Tomečková Julie 15   učitelka ano ano 

24 Mgr. Zajíčková Barbora 3 0,75 2 učitelka ano ano 

25 Mgr. Zubíčková Jitka 8   učitelka ano ano 

26 RNDr. Žáček Martin 2   učitel ano ano 
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1.4 Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Veřejnosprávní činnost  68-43-M/01 

ŠVP Právo a veřejná správa  

denní forma vzdělávání 

Přihlášeno 17/ přijato 17/ ZL 11 

 

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 17/ přijato 16/ ZL 12 

Přihlášeno 17/ přijato 16/ ZL 5 

Přihlášeno 21/ přijato 18/ ZL 10  

Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Přihlášeno 37/ přijato 36/ ZL 24  

Sociální činnost 75-41-M/01 

ŠVP Sociální správní a pečovatelská činnost 

Přihlášeno 19/ přijato 18/ ZL 11 

Ošetřovatel 53-41-H/01 

denní forma                                            

Přihlášeno 43/ přijato 30/ ZL 22                   

Ortoticko-protetický technik 53-44-M/01 Přihlášeno 19/ přijato 18/ ZL 17 

Celkem k 31. 5. 2018 denní studium  Přihlášeno 190/ přijato 169/ ZL 112              
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1.5 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

1.5.1 Třídnictví, kmenové učebny a šatny ve školním roce 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stav v 30. 5. 2018 

 

  Třída Třídní učitel/ka (TU) 
Počet 

žáků 

Kmenová 

učebna 
Číslo 

šatny 

1 
EMS 1. A 

MK1.A 
Mgr.. Švajda 24 309 17 

2 SM1.A Mgr. Koláček 12 312 16 

3 PVS+SČ1.A Ing. Kubíčková 24 319a 15 

4 PL 1 Mgr. Čaldarisová 22 303 14 

5 OŠ 1 Mgr. Koláček 24 116 13 

6 OŠ1 V Mgr. Nadymačková 14 119 --- 

7 SM 2. A Ing. Zdařil 17 
203 12 

8 EMS 2. A Ing. Ševčík 18 

9 PVS 2. A Ing. Němcová I. 21 204 11 

10 PL 2. A Mgr. Ligocká 20 304 10 

11 OŠ 2. A Mgr. Nadymačková 24 119 9 

12 OŠ 2. V Mgr. Bočková 18 119 --- 

13 VSČ 2. D Ing. Skubidová 13 310 --- 

 

14 

PL 3. A 

EMS 3. A 
Mgr. Rastočná 

14 
320 8 

14 

15 VSČ 3. A Mgr. Bittnerová 14 220 7 

16 SČ 3. A Mgr. Bočková 15 220 7 

17 SM 3. A Mgr. Raida 18 115 12 

18 OŠ 3. A Mgr. Králová 15 222 5 

19 OŠ 3. V Mgr. Králová 15 116 --- 

20 

 

EMS 4. A 

SČ 4. A 
Mgr. Trigas 

5 
212 4 

16 

21 SM 4. A Mgr. Majerová 24 117 3 

22 
DS 4. A 

VSČ 4. A 
Mgr. Kašovská 

16 
308 3 

9 

23 PL 4. A Mgr. Suková 28 310 6 

24 VSČ 5. D Mgr. Nováková 23 310 --- 
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1.5.2 Celkový prospěch žáků a žákyň ve škole za školní rok 2017/2018 
 

Třída Počet žáků Prospěli 

s vyzname- 

náním 

Prospělo Neprospělo Opakují 

ročník 
Průměr 

třídy začátek 
šk. r. 

konec 
šk.r. 

PVS 1 11 11 4 5 2 1 1,92 

EMS 1 17 17 2 13 2 0 2,13 

MK 1 7 6 0 6 0 0 2,24 

PL 1 22 21 13 8 0 0 1,46 

SČ 1 13 13 3 10 0 0 1,99 

SM 1 15 18 0 15 3 0 2,48 

OŠ 1 23 23 2 20 1 0 2,51 

OV 1 19 16 12 4 0 0 1,40 

SM 2 17 18 0 17 1 0 2,53 

EMS 2 19 21 1 14 6 1 2,21 

PV 2 23 23 4 16 3 0 2,48 

PL 2 20 20 5 15 0 0 1,64 

OŠ 2 24 24 4 19 1 0 2,12 

OV 2 17 19 10 4 7 1 1,36 

VSČ 2.D 20 20 5 6 9 0 1,65 

EMS 3 14 13 0 11 2 1 2,35 

VS 3 17 16 0 15 1 0 2,53 

PL 3 14 14 1 13 0 0 1,89 

SM 3 19 20 0 14 6 1 2,57 

SČ 3 16 15 3 10 2 0 2,15 

OŠ 3 16 16 3 12 1 0 2,22 

OV 3 14 12 5 7 0 0 1,77 

EMS 4 6 5 0 5 0 0 2,51 

PL 4 28 28 3 25 0 0 2,04 

SM 4 23 21 0 20 1 0 2,81 

DS 4 14 14 1 13 0 0 2,48 

VS 4 9 8 2 6 0 0 2,21 

SČ 4 15 13 1 11 1 0 2,25 

VSČ 5.D 25 23 0 16 7 0 2,01 

Celkem 497 488 84 350 56 4   2,13 
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1.5.3 Porovnání průměrů 2014/15, 2015/16, 2016/17a 2017/18 

Předmět Průměr 

2014/15 

Průměr 

2015/16 

Průměr 

2016/17 

Průměr 

2017/18 

CHV Chování 1,062 1,018 1,005 1,050 

CJL Český jazyk a literatura 2,560 2,623 2,829 2,737 

AJ Anglický jazyk 2,269 2,655 2,617 2,522 

NJ Německý jazyk 2,529 2,481 2,547 2,517 

RJ Ruský jazyk 2,699 2,532 2,562 2,496 

DEJ Dějepis 2,090 1,910 2,380 2,360 

ZEM Zeměpis 2,185 1,917 2,143 1,800 

MAT Matematika 2,757 2,730 2,573 2,551 

FYZ Fyzika 2,667 2,356 2,949 2,562 

CHEM Chemie 3,111 3,067 3,022 2,398 

BIO Biologie 2,620 2,493 2,129 1,987 

IT Informační technologie 1,977 2,104 2,130 2,150 

TV Tělesná výchova 1,172 1,270 1,190 1,003 

MC Matematická cvičení 2,158 2,409 2,211 2,393 

EKO Ekonomika 2,340 2,394 2,544 2,397 

UCE Účetnictví 2,642 2,566 2,727 2,689 

PRN Právní nauka 2,833 3,080 1,483 2,861 

PSY Psychologie 1,688 1,627 2,045 2,039 

TS Teorie sportu 2,441 2,410 2,306 2,500 

MPD Mezinárodní politika a diplomacie 2,065 1,846 2,132 2,000 

MPV Mezinárodní právo veřejné 2,133 2,130 2,375 2,545 

EKL Ekologie 2,400 1,949 1,857 1,353 

FG Finanční gramotnost 1,873 1,957 2,164 1,907 

ZN Zdravotní nauka 2,667 1,750 1,862 2,214 

PCPS Praktická cvičení PRA a VS 1,727 1,278 1,611 1,538 

PRA Právo 2,031 1,979 1,938 2,506 

VS Veřejná správa 2,043 2,157 2,279 2,231 

ZPSY Zdravotnická psychologie 2,196 1,764 1,705 2,192 

PX Praxe 1,082 1,046 1,000 1,000 

SIT Seminář v inform. technologiích 1,630 1,556 1,313 1,765 

SSV Seminář společenskovědní 1,436 1,217 1,289 1,278 

PED Pedagogika 1,652 1,655 2,196 1,970 

MAMG Marketing a management 2,934 2,869 2,754 2,964 

APSY Aplikovaná psychologie 0 0 2,100 1,727 

HN Hra na hudební nástroj 0 0 1,077 1,100 

DRV Dramatická výchova 1,024 1,117 1,172 1,124 
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1.5.4 Vyhodnocení praktického vyučování žáků  

 

Odbornou praxi ve školním roce 2017/18 vykonávalo celkem 162 žáků všech 2. a 3. ročníků 

maturitních oborů v rozsahu 15 pracovních dnů v termínu 28. 5. – 15. 6. 2018.  

 

Odborný výcvik ve školním roce 2017/18 vykonávali žáci učebního oboru Ošetřovatel v rozsahu: 

2. ročník denního studia – 1 den/6 hod. v týdnu, tj celkem 36 dnů/216 hod. za školní rok 

3. ročník denního studia – 2 dny/14 hod. v týdnu, tj. celkem 67 dnů/469 hod. za školní rok 

2. a 3. ročník večerního studia – 6 dnů/48 hod. za pololetí, tj. 12 dnů/96 hod. za školní rok 

 

Tabulka č. 1 – přehled praktického vyučování ve šk. roce 2017/18 

 

Odborná praxe   Školní rok 2017/18 % 

Maturitní obory   28. 5. - 15. 6. 2018   

  Celkem tříd 9   

  Celkem žáků 162   

  Celkem odpr. hodin 15 387   

 

Neodpr. hodiny (lékař, nemoc, opakování 

ročníku, ukončení studia) 468 3,04 % 

  Zapl. produktivní činnost (hod.) 2 310 15,01 % 

        

Odborný výcvik    Školní rok 2017/18   

Ošetřovatel Celkem tříd 4   

  Celkem žáků denního studia (2. + 3. r.) 40   

  Celkem žáků večerního studia (3. r.) 31   

 Celkem žáků denní + večerní studium 71  

  Celkem odpr. hodin denní studium 11 375   

  Celkem odpr. hodin večerní studium 2 686   

 Celkem odpr. hodin denní + večerní st. 14 061  

  Neodpr. hodin denní + večerní studium 1 603 11,40 % 

 Zapl. produktivní činnost (hod.) 204 1,45 % 

 

Odbornou praxí si za školní rok prošlo celkem 162 žáků 2. a 3. ročníků maturitních oborů vzdělání na 

škole v plném rozsahu, tzn. 15 pracovních dnů. Žáci odpracovali celkem 15 387 hod., neodpracovali 468 

hodin, tj. 3,04 % z odpracovaných hodin. Z toho 1 žák (Foltýnová) opakuje studium, 1 žák (Šmírová) si 

odbornou praxi nahradí o letních prázdninách a zbytek žáků má prodlouženou klasifikaci. 23 žákům byla 

proplacena produktivní činnost, tj. 15,01 % z odpr. hodin.  

 

U odborného výcviku žáci denního a večerního studia odpracovali celkem 14 061 hod., žáci denního a 

večerního studia neopracovali celkem 1 603 hodin, tj. 11,40 %; v rámci produktivní činnosti byla žákům 

zaplacena odměna za 204 odpr. hodin v Domově pro seniory Korýtko, což je 1,45 % z odpracovaných 

hodin. Ostatní firmy odměny za produktivní činnost žákům nevyplácí. 
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Po ukončení odborné praxe žáci předávali podepsanou smlouvu o odborné praxi, 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 % 

2015/16 189 

 

 17 776 

 

 

 

634 

 

 

2016/17 170 

 

-11,18 15 043 

 

-18,17 425 

 

-32,97 

2017/18 162 

 

-4,94 15 387 

 

2,23 468 

 

11,01 

 

 

Graf č. 1 – Odborná praxe  

 

 
Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že v rámci odborné praxe ve šk. roce 2017/2018 dochází ke snížení 

počtu žáků oproti minulému roku o 8, tj. 4,98 %, ale k nárůstu počtu odpracovaných hodin na 15 387, 

tedy o 2,23 % více než v minulém školním roce. Toto navýšení je také ovlivněno větším počtem žáků, 

kterým je již 18 let, a tím pádem odpracují denně 7 hodin na rozdíl žáci, kterým ještě není 18 let.  

 

V uplynulém školním roce žáci neodpracovali celkem 468 hodin, což je o 11,01 % více než v loňském 

školním roce. Z toho 1 žák (tj. 90 hod.) má požádáno o prodloužení klasifikace, 1 žák si bude z důvodu 
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dovolené nahrazovat chybějící hodiny, zbývající neodpracované hodiny jsou zameškány z důvodu 

nemoci, návštěvy lékaře, rodinných důvodů apod. 

 

 

Tabulka č. 3 Odborný výcvik 

 

Školní rok Počet žáků Počet odpr. hodin Počet neodpr. hodin 

2015/16 62 13 190 2 372 

2016/17 65 16 013 1 933 

2017/18 71 14 061 1 603 

Porovnání šk. let 

2016/17 a 2017/18 

v % 

Navýšení o 6 žáků,  

tj. 9,23 % 

Snížení o 1 952 hod.,  

tj. o 12,19 % 

Snížení o 330 hod.,  

tj. o 17,07 %  

 

 

Graf č. 2 – Odborný výcvik 

 

 
 

 

Ve školním roce 2017/18 došlo k mírnému navýšení počtu žáků o 6 oproti roku 2016/2017. Toto 

navýšení je ovlivněno mírným úbytkem žáků v denním studiu, ale přidáním druhého ročníku večerního 

studia, jelikož v loňském školním roce byl ve večerním studiu jen 3. ročník. Z výše uvedeného taktéž 

vyplývá, že oproti předcházejícímu období klesl počet odpracovaných hodin na 14 061, tj. o 12,19 %, a 

snížil se počet neodpracovaných hodin o 330 hod., tj. 17,07 %. 

Tuto situaci ovlivnili žáci druhého ročníku večerního studia, kteří v rámci odborného výcviku za jeden 

rok studia odpracují 96 hod., na rozdíl žáků denní studia (2. ročník 216 hod., 3. ročník 469 hod. ročně). 

Žáci denního studia si průběžně zameškané hodiny nad povolený limit nahrazovali v průběhu celého 

školního roku (mimo žáka Čonku, který nebyl připuštěn k jednotným závěrečným zkouškám). 
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term
ín

u
  

 

 

 

Závěr:  

 

Ve školním roce 2017/18 vykonávali žáci školy souvislou odbornou praxi v rozmezí tří kalendářních 

týdnů v termínu 28. 5. – 15. 6. 2018. Žáci byli vybaveni Smlouvou o odborné praxi, další formuláře 

(Hodnotící kritéria, Docházka, Protokol) byli ke stažení na webových stránkách školy. K sociálním 

partnerům, poskytujícím odbornou praxi žáků školy, patří mimo jiné Úřad městského obvodu Ostrava-

Jih, Okresní státní zastupitelství, Mateřská škola logopedická, VÍTKOVICE STEEL, a.s., QQ Studio 

Ostrava s.r.o., Moravskoslezské Investice a Development, a.s., ČECHYMEN a.s., FABEX MEDIA 

s.r.o., Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Polar 

televize, Česká televize, apod. 

 

Odborný výcvik žáků 2. a 3. ročníku učebního oboru Ošetřovatel byl vykonáván v průběhu celého 

školního roku u smluvních organizací (Domov pro seniory Kamenec, Korýtko a Slunce, Dětské centrum 

Domeček, Městská nemocnice Ostrava, Lázně Klimkovice). Žáci večerního studia si v rámci své práce 

zajišťují odborný výcvik u svých zaměstnavatelů, cca 30 % z nich využívá školou smluvně zajištěné 

organizace. 

 

V tomto školním roce jsme uzavřeli smlouvu o odborném výcviku s Domovem Korýtko, který jako 

jediný žákům vyplácí odměnu za produktivní činnosti.  

 

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

jednotlivých pracovištích. 

 

 

1.5.5 Hodnocení ukončení studia: 
 

(maturitní zkouška) 
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PL 4. A 28 28 7 19 2 2 0 0 2 1 1 

DS 4. A 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 

VS 4. A 8 8 1 4 3 3 0 0 3 3 0 

SM 4. A 21 18 0 12 6 2 4 3 6 6 3 

EMS 4. A 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

SČ 4. A 13 11 0 7 4 1 3 1 4 2 3 

Celkem 89 84 8 61 15 8 7 4 15 12 7 

 

Úspěšnost 94,12% 
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 Hodnocení ukončení studia: 

(závěrečná zkouška) 
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OŠ 3. A 16  15  5   10 0 - - - - - - 

OŠ 3. V 12  12  6   6 0 - - - - - - 

Celkem  28 27  11  16  0 - - - - - - 

 

 

 

 

1.5.6 Přehled univerzit a vysokých škol, kam nastoupili žáci po ukončení čtvrtých ročníků: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Název školy PL 4. A DS,  VS 4. A EMS 4. A 
A SČ 4 

SM 4. A 

VŠBOstrava  3  4 

VŠ Podnikání Ostrava  4 1 1 

Slezská univerzita Karviná     

Slezská univerzita Opava 2    

Ostravská univerzita 10 1  3 

Masarykova univerzita Brno     

Karlova univerzita Praha  1   

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha     

Zemědělská univerzita Praha     

Univerzita T. Bati Zlín   2  

Univerzita Palackého Olomouc 5 2   

Technická univerzita v Liberci 1 
 

  

VOŠ Ahol 4 3  3 

VOŠ jiné 3   2 

1-leté pomaturitní studium 2 2   

Práce v zahraničí  2 1  

zaměstnání 1 4 1 5 
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1.6 Výsledky žáků z ředitelských testů 
 

Ředitelské testy na AHOL – Střední odborné škole, s.r.o. se píší z předmětů, ze kterých žáci budou skládat 

maturitní zkoušku. Mají následující strukturu: jsou vypracovány jednotlivými členy předmětových komisí a 

předseda předmětové komise přebírá zodpovědnost za jejich odbornou metodickou ucelenost a správnost. 

Odpovídá také za hramonogram zadávání, jednotný systém hodnocení ředitelských testů a zpracování s 

následným předáním výsledků zástupci ředitelky školy, který provádí jejich celkové hodnocení. 

Ředitelské testy jsou poměrně důležitým ukazatelem připravenosti našich žáků na úspěšné vykonání státních 

maturitních zkoušek. Vedoucí předmětových komisí kladou důraz na přizpůsobování struktury a náročnosti 

ředitelských testů tak, aby sloužily i jako příprava na státní maturitní zkoušku. Dále mají pro školu 

autoevaluační účinek. Výsledky jsou řešeny na pedagogické radě a následně jsou přijata opatření k nápravě. 

 

Český jazyk a literatura 

 

Ředitelské testy z Českého jazyka se již několikátým rokem skládají na počítačích v prostředí Moodle. Tento 

typ testování nejenže simuluje svou povahou didaktické testy státní maturitní zkoušky, ale také ulehčuje 

pedagogům konečné vyhodnocení. Cílem testů je tedy postupně žáky připravovat na státní maturitní zkoušku, 

zvykat je na typ testovacích úloh, klást na ně náročné požadavky nejen na znalosti ale také i na rychlost, která je 

neméně důležitá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

předmět třída průměrný prospěch  

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

 

 

Český jazyk a 

literatura 

PL1 2,55 2,92 2,76 3,05 

SM 1 3,85 4,20 3,10 4,07 

EMS 1 2,71 4,18 3,07 3,21 

PVS 1 3,50 4,10 3,57 3,65 

SČ 1 - - - 3,65 

PL 2 3,39 3,48 2,54 3,30 

SM 2 3,94 4,77 4,08 4,36 

EMS 2 3,22 4,14 3,88 3,73 

SČ 2 3,75 3,24 3,72 - 

VSČ 2 0,00 3,43 3,80 - 

PV 2 - - - 3,70 

PL3 2,38 3,63 2,90 4,00 

DS 3 3,00 3,40 3,15 - 

EMS 3 3,13 4,26 3,00 3,90 

SČ 3 0,00 4,23 4,53 3,82 

VSČ 3 0,00 0,00 3,40 4,38 

SM 3 3,77 4,12 3,55 4,50 
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Cizí jazyky 

Ředitelské testy z AJ odpovídají zásadám státní maturity z cizích jazyků a slouží k ověření a porovnání 

znalostí v jednotlivých skupinách a ke srovnání úrovně znalostí v jednotlivých oborech. 

Vzhledem k tomu, že převážná většina žáků volí jako maturitní předmět Anglický jazyk, dohodla se 

metodická komise, že testování proběhne pouze v tomto cizím jazyku. 

V letošním školním roce se testovaly dovednosti jako je četba a poslech s porozuměním, znalosti 

gramatických pravidel a konverzačních obratů. Otázky byly s uzavřenou nebo otevřenou odpovědí.  

Z přehledu výsledků lze vyvodit, že výsledky testů jsou oproti loňskému školnímu roku mírně lepší. 

Výjimku tvoří některé třídy převážně oboru Sportovní management.  

Na dosažení lepších výsledků se podílí dvě skutečnosti: žáci přicházejí s lepšími znalostmi ze 

základních škol a také v průběhu studia na naší škole se mohou již od prvního ročníku zapojovat do 

jazykových kurzů, kroužků a intenzivních příprav k maturitní zkoušce. 
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předmět 
 

třída 
průměrný prospěch  

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

 

 

 

 
 

Anglický jazyk 

PL 1 2,00 3,00 3,50 2,10 

SM 1 3,06 3,30 3,60 3,70 

EMS 1 1,82 2,25 2,92 2,80 

MK 1 - - - 2,00 

PVS 1 2,05 3,22 3,05 2,60 

SČ 1 - - - 2,83 

PL 2 1,78 2,73 3,12 2,63 

EMS 2 2,46 2,42 3,54 2,20 

PV 2 - - - 2,60 

SM 2 3,30 4,50 3,30 2,69 

SČ 2 3,05 3,55 3,31 - 

VSČ 2 0,00 3,00 3,33 - 

SM 3 3,32 3,51 3,34 4,07 

EMS 3 2,71 3,00 2,75 3,20 

PL 3 2,71 3,31 3,62 2,72 

SČ 3 0,00 3,65 3,61 3,10 

VSČ 3 0,00 0,00 3,02 3,42 

DS 3 2,25 2,94 2,27 - 
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Matematika 

 

Metodická komise nově rozhodla o zařazení ředitelských testů postupně pro všechny obory, které budou muset 

povinně maturitní zkoušku z Matematiky skládat. 

Tato skutečnost se týká letošního 1. ročníku oboru Pedagogické lyceum, v následujících letech pak dalších 

oborů. 

Oproti minulým školním rokům je průměrný výsledek ředitelského testu z předmětu Matematika u třídy 

Pedagogické lyceum 1. ročník příznivější. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Odborné předměty  

Od letošního školního roku metodická komise nově zavedla testování znalostí prostřednictvím 

ředitelských testů z odborných předmětů. 

Nemáme zatím k disposici srovnání s výsledky minulých let, nicméně věříme, že souhrnné opakování 

a následné testování povede ke zvýšení odborných znalostí žáků a k zajištění jejich lepší připravenosti 

k ústní části maturitních zkoušek. 

 

předmět třída průměrný prospěch  

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Matematika 
PL 1 2,68 3,36 3,76 2,86 
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předmět třída Průměrný prospěch 

2017/18 

Veřejná správa PV2 2,43 

VS3 2,63 

 

předmět třída Průměrný prospěch 

2017/18 

 
Psychologie 

2PL 1,92 

3SČ 1,86 

4PL 2,41 

 

předmět třída Průměrný prospěch 

2017/18 

 
Pečovatelství 

1SČ 2,04 

3SČ 2,31 

4SČ 2,77 

 

předmět třída Průměrný prospěch 

2017/18 

 
 

Pedagogika 

1SČ 1,77 

2PL 2,85 

3PL 1,42 

3SČ 2,18 

4PL 2,23 
 

 
 

4SČ 2,62 

 

předmět třída Průměrný prospěch 

2017/18 

Právo 1PV 2,22 

 

předmět třída Průměrný prospěch 

2017/18 

 
 

Ekonomika 

1 EM 2,41 

1 SM 3,35 

1 MK 3,47 
 

2 EM 1,93 
 

2 SM 1,76 
 

 
 

3 EM 2,95 
 

3 SM 3,28 
 

4 EM 2,80 
 

4 SM 2,47 
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předmět třída Průměrný prospěch 

2017/18 

Sociální politika  

a sociální služby 
1SČ 2,38 

3SČ 2,75 
 

4SČ 3,23 

 

předmět třída Průměrný prospěch 

2017/18 
 

 

Pedagogika  

volného času 

3SČ 2,46 

 

4SČ 1,69 
 

 

předmět třída Průměrný prospěch 

2017/18 
 

 

Psychologie sportu 

4SČ 3,13 

 

předmět třída Průměrný prospěch 

2017/18 
 
 

Marketing  

a management 

3SM 3,2 

3EM 2,80 

 

předmět třída Průměrný prospěch 
2017/18 

 

Informační 

technologie 

1. EM 3,12 

2. EM 1,76 

3. EM 1,65 

4. EM 1,40 
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1.7 Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně 

patologických jevů 
 

1.7.1 Činnost výchovného poradce: 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 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 proběhlo 28 výchovných komisí, na kterých se řešily problémy žáků ve spolupráci 

s jejich zákonnými zástupci a třídním učitelem. Nadále trvala spolupráce  

se žákovským parlamentem. 

 

             Výchovná poradkyně sledovala v průběhu roku žáky, kteří jsou v péči Pedagogicko-

psychologické poradny (PPP) a Speciálně pedagogického centra (SPC). Doporučila vyučujícím těchto 

žáků poskytování podpůrných 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 a Plány pedagogické podpory. 

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. 

 

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. 

Během roku se výchovná poradkyně zúčastnila setkání výchovných poradců středních škol  

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

Dokončila magisterský studijní program oboru Speciální pedagogika. Pro zvýšení své odbornosti 

v poradenské činnosti docházela na pravidelná výcviková a 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/sociálním pedagogem, která 

spočívala v práci s třídními kolektivy.  

 

V Ostravě 11. 6. 2018             PhDr. Lucie Dvořáková 
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1.7.2 Zpráva k činnosti výchovné poradkyně ve vztahu k inkluzi 
 

 

V souladu s novelou vyhlášky č. 27/2016 byla v rámci inkluzivního vzdělávání učiněna 

následující proinkluzivní opatření: depistáž a vedení žáků s rizikem zvýšené odchodovosti, zajištění 

individuálních plánů studia pro žáky nadané a mimořádně nadané, tvorba individuálních vzdělávacích 

plánů a plánů pedagogické podpory. 

 

Depistáž žáků se zvýšeným rizikem odchodovosti proběhla v září. Tito žáci byli v průběhu 

školního roku monitorováni třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů. Třídní učitelé 

předávali zprávy o těchto žácích v písemné podobě v časovém intervalu 1 x měsíčně výchovné 

poradkyni. Žákům, kteří se potýkali s výraznějšími potížemi ve vyučovaných předmětech, byl zpracován 

Plán pedagogické podpory a to konkrétně u 3 žáků. Díky těmto plánům se podařilo překonat obtíže žáků 

související s adaptací na podmínky a požadavky středoškolského vzdělávání. 

Ve školním roce 2016/2017 bylo vedeno 24 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), 

z toho 6 žáků s podpůrným opatřením druhého stupně.  Třetí stupeň podpůrných opatření byl stanoven 

u 3 žáků.  Škole se dařilo efektivně zajišťovat podmínky pro naplňování individuálních potřeb ve 

vzdělávání žáků se SPV.  

 

Během školního roku probíhala spolupráce s Mgr. Bienerovou z Pedagogicko-psychologické 

poradny. Ta uskutečnila na škole dvě osobní návštěvy, během kterých jsme individuálně posuzovaly 

žáky se speciálním vzdělávacími potřebami. Rovněž proběhla návštěva Mgr. Schonové a Mgr. 

Kopřivové ze Speciálně pedagogického centra. Na základě těchto odborných konzultací bylo 

zpracováno doporučení pro žáka s poruchami autistického spektra, kterému byl zajištěn notebook pro 

práci v hodinách. Žákyni s poruchami autistického spektra byl přidělen asistent pedagoga, který žákyni 

podpoří na odborné praxi. 

 

Škola v rámci inkluzivního vzdělávání zaměřila svou pozornost na žáky talentované a 

mimořádně talentované. Ti měli možnost v rámci projektu Talenti rozvíjet své specifické dovednosti a 

schopnosti prostřednictvím workshopů, exkurzí a setkání s odborníky. Žáci během školního roku 

rozvíjeli své schopnosti v zájmových kroužcích, např. v kroužku dramatickém, jehož výstupem byla 

divadelní hra, kterou žáci představili žákům základních škol.  

Ve spolupráci s vyučujícími a třídními učiteli se dařilo pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami vytvářet optimální podmínky pro jejich vzdělávání. 

Pro zvýšení své odbornosti a kompetencí v oblasti inkluze si výchovná poradkyně zvyšuje svou 

kvalifikace kombinovaným studiem oboru Speciální pedagogika. 

 

 

V Ostravě 12 .6. 2018 

 
Zpracovala: PhDr. Lucie Dvořáková 
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1.8 Činnost školního metodika prevence  2017/2018 
 

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 

pro žáky 1. ročníků.  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 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 Ostravě 11. 6. 2017 

 

Mgr. Jana Ligocká 

Školní metodička prevence 

 

 

V letošním školním roce 2017/2018  proběhly tyto preventivní akce  

 

Adaptační kurz 

Ve dnech 5. - 7. září 2017 proběhl adaptační kurz prvních ročníků všech nastupujících oborů AHOL 

SOŠ, který žáky již tradičně strávili v beskydském rezortu Horizont. 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 tak jak sebe samého, tak kolektiv. 

Dynamický náboj adaptačního kurzu zajistila firma Young Life, která pod vedením lektora Ing. Oty 

Kaňoka připravila pro studenty mnoho netradičních aktivit, jako např. lanové centrum či airsoft, a řadu 

dalších týmových her s cílem formovat kolektivní toleranci a spolupráci. Součástí programu bylo 

vystoupení absolventů školy Táni Bystroňové a Ondřeje Zámišky. Žáci absolvovali lekci tance a 

společenské etikety pod vedením manželů Dávidkových, a to za intenzivní účasti třídních učitelů, kteří 

si vyzkoušeli roli „tanečníků“. Jako již tradičně žáci absolvovali workshop zaměřený na první pomoc a 

zdravý životní styl. 
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Přednášky, besedy, interaktivní aktivity  

Zdravý životní styl 

Dne 23. 10. 2017 proběhla v prostorách naší školy preventivní akce zvaná Zdravý životní styl. Žáci 

všech 1. a 2. ročníků dostali možnost dozvědět se něco nového v rámci přednášek odborníků z praxe, 

kteří je informovali o problematice kouření, očních a ušních onemocněních a způsobech jejich léčby. 

Jednotlivé třídy se seznámily se způsoby odběru krve, měření krevního tlaku, KPR či obvazovými 

technikami. Velmi zajímavým zpestřením byla možnost nahlédnout do skutečného sanitního vozu. 

Součástí dopoledne byly i ukázkové lekce skupinových fitness cvičení pod vedením lektorky. 

Improvizovaná čajovna nabízela k ochutnání celou řadu zdravých pochutin. Žáci si v čajovně mohli 

vyslechnout přednášku o čaji, případně se naučit několik relaxačních cviků, které jim mohou pomoci 

překonat únavu z náročného dne. V odpoledním bloku proběhly přednášky vyslovené odborníky. První 

z nich realizovaly vedoucí zařízení Anabell Ostrava a její host, slečna, která si prošla závažnou poruchou 

příjmu potravy - mentální anorexií. Druhým přednášejícím byl odborník na problematiku šikany, Mgr. 

Látal, jenž se zabýval tématem kyberšikany, konkrétně tzv. sextingu. 

 

Přednáška – Právní povědomí pro středoškoláky 

V prosinci 2017 bylo Posílení právního povědomí jedním z témat preventivních programů SOŠ AHOL. 

Téma uzavírání smluv a často problematické odstoupení od smluv bylo v diskuzi s Mgr. Trigasem 

rozebráno žáky třetích ročníků. Neplatnost právního jednání nezletilého nebo uzavření dohody o 

provedení práce, pracovně právní vztahy při dosažení 15 let věku - to byla další témata, se kterými se 

naši žáci v běžném životě již setkávají. Přednáška i diskuse splnily svůj účel a doufáme, že žáci získané 

znalosti využijí i v životní praxi. 

 

Exkurze a přednáška v Doléčovacím centru Renarkon 

Dne 30. 1. 2018 se žáci 1. a 4. ročníku oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost zúčastnili 

přednášky v rámci preventivní akce v Doléčovacím centru Renarkon o.p.s.. Zařízením nás provázela 

sociální pracovnice Mgr. Otýpková, která žáky seznámila s náplní práce sociálního pracovníka, 

zodpověděla veškeré dotazy z naší strany. Přednášku obohatilo povídání s klienty Doléčovacího centra, 

kteří měli za sebou bohatou drogovou zkušenost. 

Přednáška Bezpečné chování na síti 

V rámci projektu Prevence rizikových projevů chování se uskutečnila na SOŠ AHOL dne 31. 1. 2018 

přednáška na téma Bezpečné chování na síti, která byla určena žákům prvních ročníků. Poručík  
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Bc. Richard Palát společně se svými kolegy z oddělení prevence kriminality seznámil naše žáky s riziky 

kyberšikany, hovořilo se také o pravidlech první pomoci oběti šikany a zejména o agresi a záměrného 

poškození uživatele mobilního telefonu, který se stal součástí našich životů. 

 

Interaktivní kurz sebeobrany Krav Maga  

 

Dne 27. 3. 2018 proběhl na SOŠ Ahol kurz sebeobrany „Krav Maga“ pro žáky prvních a druhých 

ročníků, pod záštitou zkušených instruktorů. 

  

Na kurzu pro naše žáky se probírala především civilní forma systému Krav Maga, která je přizpůsobena 

tomu, aby ji byli schopni trénovat a také použít obyčejní lidé různých fyzických dispozic a jakéhokoliv 

věku. Žáci si mohli prakticky vyzkoušet situace neozbrojené obrany proti několika útočníkům včetně 

případů, kdy jsou útočníci ozbrojeni noži, pistolemi, či dalšími zbraněmi. Žáci se také dozvěděli, jak se 

zachovat ve stresových situacích, jak správně využít řízenou agresivitu a umět improvizovat ve 

vypjatých situacích.  

 

Ekologická soutěž  

Dne 19. 4. proběhla v 2. ročníku Pedagogického lycea projektová hodina ke Dni Země. Zúčastnilo se jí 

6 družstev. Smyslem této akce bylo vypracovat zajímavý projekt na téma Ekologická domácnost, Den 

Země či Problematika odpadů a následné obhájení projektu. Studentky se zamýšlely nad problematikou 

znečištěného životního prostředí, kdy se tato problematika řeší i v rámci preventivního programu na 

škole.  

Ekologická soutěž 

Dne 4. 6. jsme se vypravili s žáky prvních ročníků a druhého ročníku oboru Ošetřovatelství na HALDU 

EMU. Cílem této akce bylo seznámení s naučnou stezkou v našem okolí, přiblížit historii Haldy Emy a 

zvýšit povědomí o problematice znečištěného prostředí v našem kraji. Každá skupina dostala pracovní 

list s otázkami, které žáci cestou vypracovali díky turistickým tabulím na naučné stezce. Správné 

odpovědi jsme vyhodnotili na vrcholu s krásným výhledem na Ostravu a první tři nejrychlejší skupiny 

dostaly sladkou odměnu. Díky tomu už všichni ví, čím se proslavilo ÚDOLÍ BURŇA, v jaké výšce 

halda leží, co ji tvoří, kdy a proč byla založena, co je v podzemí haldy, jaké jsou teploty uvnitř kopce a 

co vyvěrá na povrch. 
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1.9 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedení školy 
 

 

Jméno pracovníka září říjen listopad prosinec leden 
Bočková Eva, Mgr. BOZP     

Bittnerová Darja, Mgr. BOZP     

Dvořáková Lucie, Ph.D., Mgr. BOZP     

Čaldarisová Renata, Mgr. BOZP     

Majerová Markéta, Mgr. BOZP     

Kasovská Alena, Mgr. BOZP     

Koláček Tomáš, Mgr. BOZP     

Králová Lucie, Mgr. BOZP     

Kubíčková Eva, Mgr. BOZP     

Ligocká Jana, Mgr. BOZP Metodik 

prevence 

 Násilí ve 

školách 

 

Mrázek Vlastimil, Mgr. BOZP    GDPR 

Nadymačková Tatjana, Mgr. BOZP   Zadavatel MZ Hodnotitel MZ 

jazyky 

Němcová Ivana, Mgr. BOZP     

Rastočná Eva, Mgr. BOZP     

Raida Jakub, Mgr. BOZP     

Skubidová Eva, Ing. BOZP  Správní řád Bakalář, GDPR Program 

Bakalář 

Smolková Eva, Ing. BOZP     

Sosnová Radmila, Ing. BOZP     

Suková Kateřina, Mgr. BOZP     

Šmuková Lucie, Ing. BOZP     

Švajda Lukáš, Bc. BOZP     

Trigas Paskal, Mgr. BOZP     

Zdařil Miroslav, Ing. BOZP DVPP DVPP DVPP Program 

Bakalář, DVPP 

 

 

 

 

Jméno pracovníka únor březen duben květen červen 
Bočková Eva, Mgr. 

 

   Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Bittnerová Darja, Mgr. 

 

Školení 

MOODLE 

  Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Dvořáková Lucie, Ph.D., 

Mgr. 

   Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Čaldarisová Renata, 

Mgr. 

Školení 

MOODLE 

  Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Majerová Markéta, Mgr. Školení 

MOODLE 

   Bezpečnost na 

síti 
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Kašovská Alena, Mgr. Školení 

MOODLE 

  Školení GDPR 

 

Bezpečnost na 

síti 

Koláček Tomáš, Mgr.   Výuka TV a 

škol. 

legislativa 

Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Králová Lucie, Mgr.  Zadavatel MZ Srdeční 

selhání 

Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Kubíčková Eva, Mgr. Školení 

MOODLE 

Maturitní komisař  Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Ligocká Jana, Mgr.    Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Mrázek Vlastimil, Mgr.   PC tiskárny Školení GDPR Dron ovládání 

Bezpečnost na 

síti 

Nadymačková Tatjana, 

Mgr. 

Školení 

MOODLE 

  

 

Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Najvarková 

Gabriela Mgr. 

   BOZP 

Školení GDPR 

Bezpečnost na 

síti 

Němcová Ivana, Mgr. 

 

Školení 

MOODLE 

  Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Rastočná Eva, Mgr. 

 

Školení 

MOODLE 

  Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Raida Jakub, Mgr. 

 

Školení 

MOODLE 

  Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Skubidová Eva, Ing. 

 

Školení 

MOODLE 

 Školení 

GDPR 

Školení GDPR Bakalář 

Bezpečnost na 

síti 

Smolková Eva, Ing. 

 

   Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Sosnová Radmila, Ing. 

 

Školení GDPR   Školení GDPR 

Školení školský 

zákon 

Bezpečnost na 

síti 

Suková Kateřina, Mgr. 

 

Školení 

MOODLE  

  Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Ševčík Jan, Ing.   BOZP Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Šmuková Lucie, Ing. Školení 

MOODLE 

   Bezpečnost na 

síti 

Švajda Lukáš, Mgr. Školení 

MOODLE 

 Ortotik-

protetik 

Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Trigas Paskal, Mgr. Pracovní právo   Školení GDPR Bezpečnost na 

síti 

Zdařil Miroslav, Ing. DVPP DVPP Ortotik-

protetik 

Výuka TV a 

škol. 

Legislativa 

DVPP 

Školení GDPR 

DVPP 

Bakalář, Dron 

ovládání, Bez- 

pečnost na síti 
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1.10 Žákovský parlament 
 

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

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

nebo dle aktuálních potřeb žáků. Schůzi Žákovského parlamentu svolává jeho předseda, na jednání si parlament 

zve nejen ředitelku školy, ale také její zástupce, ostatní pedagogy, výchovného poradce či školního metodika 

prevence. 

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

řešeny. Ředitelka školy informuje o stavu řešení připomínek předsedu a členy na nejbližším zasedání parlamentu. 

V průběhu školního roku 2017/2018 vykonávala funkci předsedy Žákovského parlamentu Barbora Ohřálová, 

žákyně 3. ročníku oboru Pedagogické lyceum. 

Předsedkyně žákovského parlamentu seznámila všechny členy Žákovského parlamenty s jejich právy 

a povinnostmi: 

 zvolení zástupci prezentují názory celé třídy,

 pravidelně se účastní jednání parlamentu, kde projednávají společné problémy nebo návrhy svých tříd,

 žáci se účastní života školy a školních akcí,

 mohou přijít s vlastními návrhy a nápady,

 překládají 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 má právo kultivovanou formou vyjádřit své názory a požadavky,

 má právo být seznámen s vyřešením probíraných problémů a připomínek

 a má právo aktivně se podílet na chodu školy.

 

Předsedkyně žákovského parlamentu navrhla pro školní rok 2017/18:

 informovala studenty o nabízených zájmových aktivitách, kurzech a školních soutěžích;

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

 podílela se na organizaci a přípravě školní předvánočního školního soutěžení ve třech disciplínách – 

Ahol Dance, když „aholáci“ tančí; Ahol Cake, upeč, když to dokážeš a Ahol Hlas, prozpívej se k výhře;

 představila soutěž Superstar v odborných znalostech a vyzvala všechny zástupce tříd, aby informovali 

své spolužáky o zapojení do této soutěže; 

 představila projekt AHOL TV, kdy je škole bude umístěna televizní obrazovka s průběžnými 

informacemi o akcích a aktivitách školního parlamentu a budou zpřístupněny reportáže natočené 

studenty, které zábavnou formou informují o událostech na naší škole;

 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 2017/18 bylo hlavním cílem žákovského parlamentu zajistit informovanost studentů o 

pořádaných akcích a soutěžích školy, podnítit jejich iniciativu v zapojování do daných akcí a motivovat žáky 

k větší aktivitě a vlastnímu cílevědomému vzdělávání a rozvoji. 

Ohřálová Barbora 

Předsedkyně žákovského parlamentu 

 



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
                                                                                                

36 
 

 

 
 

1.11 Činnost zájmových kroužků  
 
 

V letošním roce AHOL SOŠ nabízela svým žákům řadu možností, jak trávit volný čas. Pedagogové si pro žáky 

připravili pestrou nabídku zájmových kroužků s cílem žáky smysluplně zabavit či je něco nového naučit. Výhodou 

těchto zájmových činností pak v neposlední řadě byla také cena kroužku, neboť všechny nabízené aktivity byly 

zcela zdarma, a proto nijak finančně nezatížily ani žáky, ani jejich rodiče.  

 

Ochotnické divadlo – Mgr. Eva Rastočná 

Žáci na základě vlastní iniciativy prohlubovali své znalosti o divadle. 

Prostřednictvím rolí odehraných aktivně na jevišti navyšovali své znalosti 

o divadle a své zkušenosti ve hře v roli, schopnosti spolupráce a empatie, 

zdokonalovaly se jejich schopnosti artikulace, práce s hlasem. 

Prostřednictvím realizace představení, které nemělo být produktem, ale 

prostředkem ke komplexnímu rozvoji jedince, žáci získali i další zkušenosti 

a schopnosti.  

Vrcholným dílem ochotnického divadla byla premiéra představení 

Komedie omylů, která se uskutečnila 21. května 2018 v KD K-Trio 

v Ostravě – Hrabůvce.  

 

Historický kroužek – Mgr. Kateřina Suková 

Při škole pracuje již několik let – náplní jeho činnosti je příprava studentů 

na odborné historické práce – zvládnutí metodiky a příprava na odborné historické soutěže (v letošním roce 

Eustory s tématem „Osobnost, která změnila historii“ a Slezské hrady a zámky). 

 

Středoškolský pěvecký sbor AHOL 

(SPS AHOL) – Mgr. Jitka Zubíčková  

SPS AHOL je čtyřicetičlenný pěvecký 

sbor složený převážně ze studentek a 

studentů Pedagogického lycea. Od svého 

založení v roce 2011 jsou hudební 

vystoupení sboru nedílnou součástí 

interních školních akcí i akcí 

mimoškolních - charitativních, či 

reprezentačních.  

Dramaturgie sboru zahrnuje pestrý okruh 

žánrových oblastí, od středověké hudby, k 

hudbě současných autorů, od hudby 

klasické k hudbě etnické, od zpívání a cappella k orchestrálním doprovodům v tradičních i netradičních úpravách. 
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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, učili se stříhat přes programy Pinnacle Studio, Sony Vegas, Adobe Premiere, Adobe After Effects nebo 

program Final Cut. Rovněž se zde vyučovalo jak pracovat s profesionálnější televizní technikou, jako je střižna 

ATEM, kde např. využíváme techniku klíčování pozadí nebo zaznamenáváme live přenos přes několik kamer, 

které vysílají současně.  

V televizním studiu byla také možnost naučit se 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 od firmy Novation.  

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

objektivem 50 mm.  Fotili pak v interiéru i exteriéru.  

 

Školní časopis Mucin a žurnalistický kroužek – Mgr. Eva Rastočná 

Prostřednictvím žurnalistického kroužku si žáci osvojují komplexní 

schopnosti, díky nimž se stávají zdatnými ve tvorbě článků a jejich úpravě. 

Orientují se ve stylistice jednotlivých publicistických či jiných slohových 

útvarů, uvědomují si náležitosti korektury a členění textu. Prohlubují své 

znalosti a schopnosti v grafických disciplínách.  

Výsledkem jejich snažení a vlastní iniciativy se pak stává školní časopis – 

Mucin, který žáci vydávají jednou měsíčně jak v tištěné verzi (vždy po jednom 

výtisku do každé třídy), tak i v elektronické podobě, kdy je vystavován na 

webových stránkách školy.  

 

Kroužek ECDL – Mgr. Mrázek 

ECDL (European Computer Driving Licence) - tzv. "Řidičák na počítače" je mezinárodně uznávaná objektivní a 

standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. 

ECDL je dokladem o uživatelských dovednostech prověřených nezávislým mezinárodním testem. ECDL 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. 

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. 
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Sportovní a fitness kroužek – Mgr. Tomáš Koláček 

Kroužek byl zaměřen na zvýšení pohybové aktivity u žáků a 

také na podporu zdravého životního stylu. Kromě zapojení do 

nejrůznějších sportovních aktivit si žáci mohli vyzkoušet různé 

druhy posilovacích cvičení, kruhových tréninků a zároveň získat 

teoretické znalosti týkající se zdravé výživy a tvorby jídelníčků.  

 

Kroužek německého jazyka – Mgr. Darja Bittnerová 

Ve školním roce 2016/2017 pravidelně probíhal Kroužek 

německého jazyka, jehož náplní bylo v prvé řadě procvičení 

obtížných gramatických jevů, se kterými se studenti setkávali v 

běžné výuce. Část výuky byla vždy také zaměřena na rozvoj 

komunikačních a konverzačních schopností v cizím jazyce 

formou hry. Studenti se dále zabývali německými a rakouskými reáliemi, jako například hudební scénou, zvyky 

a svátky, typickými pokrmy, slavnými osobnostmi a blogery. Studenti pracovali s reálnými texty německého tisku 

a seznámili se tak s osobitým stylem publicisticky. V neposlední řadě se studenti naučili některé hovorové výrazy, 

na které v běžné výuce nebývá čas. 

 

Turistický kroužek – Mgr. Tomáš Koláček 

Žáci měli možnost navštívit méně známé vrcholky Beskyd na základě 

výzvy „32 vrcholů Beskyd“, a to vždy jednou měsíčně o víkendu. 

 

Literární seminář – Mgr. Jakub Raida 

Cílem kroužku bylo posílení čtenářské gramotnosti u žáků zejména 

vyšších ročníků. Kroužek byl realizován jako seminář, během kterého 

žáci diskutovali a rozebírali individuálně přečtené tituly a pracovali 

s knihou a jejím obsahem jako vstupním materiálem. Součástí 

semináře bylo také skupinové předčítání a tematicky zaměřené 

besedy o knihách, jakožto i kreativní činnosti vyplývající z četby knih.  

 

Kurz anglického jazyka – příprava na certifikát PET, FCE – Mgr. Markéta Majerová 

Cílem kurzu byla komplexní příprava žáků na zkoušku z AJ. Žáci si osvojují schopnosti konverzovat v cizím 

jazyce na zadané téma, rozšiřují si slovní zásobu, učí se poslechu a rozšiřují své schopnosti a znalosti z oblasti 

anglické gramatiky. Výstupem pak bylo složení samotné zkoušky na certifikované jazykové škole a získání 

samotného certifikátu.  
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Úspěch u mezinárodních zkoušek Cambridge English na střední škole AHOL, s.r.o. ve školním 

roce 2017/2018 

 

Každým rokem se na naší škole studenti připravují k britským mezinárodním zkouškám Cambridge English 

různých úrovní. Ve školním roce 2017/2018 měli studenti možnost rozšířit si své jazykové dovednosti 

prostřednictvím kurzů, které pravidelně probíhaly v odpoledních hodinách. 

 

Studenti byli kontinuálně připravováni k úspěšnému složení zkoušek PET a FCE. Na základě výukových 

materiálů zaměřených na všechny dovednosti potřebné ke zvládnutí těchto zkoušek byli studenti systematicky 

vedeni a poté se ke zkouškám mohli prostřednictvím školy přihlásit. Díky kurzům téměř 100 % studentů bylo 

úspěšných a již mají doma mezinárodní certifikát Cambridge English platný v celém světě. Absolventům byla 

zkouška školou proplacena. 

 

V podzimním termínu 2017 uspěli u zkoušky FCE studenti Petr Spěvák se známkou C a Kateřina Hrubešová se 

známkou B, oba na úrovni B2.  U zkoušky PET uspěli maturanti Hynek Škrobánek a Jakub Hradil ze 4. ročníku 

a Michaela Jakimová a Lea Tvrdoňová z 1. ročníku. Tito studenti dosáhli tedy úrovně B1 dle měřítka 

mezinárodních zkoušek Cambridge English. 

 

Výborné výsledky získali v jarním termínu 2018 studenti Klára Pytelková z 3. ročníku, která složila zkoušku 

FCE a to dokonce na úrovni C1 a Matyáš Šámal z 1. ročníku, který složil stejnou zkoušku se známkou B na 

úrovni B2, a tudíž je to pro něj velký úspěch. 

 

Blahopřejeme všem úspěšným kandidátům a v dalších letech budou naše kroky směřovat k opětovnému 

prohlubování jazykových znalostí našich studentů a jejich úspěchů u zkoušek z anglického jazyka. 

 

 

1.12 Cíle školy v školním roce 2017/18 
 

Pro školní rok 2017/2018 byly zpracovány nové cíle s konkrétní odpovědností a termíny plnění. Tyto cíle budou 

součástí Plánu práce a organizace školy ve školním roce 2017/2018 s platností od 1. 9. 2017. 

 

1. Zajištění maximální prezentace školy a prestiže školy 

 

 Zvýšení úspěšnosti v hodnocení žáků 

 Dosažení umístění v soutěžích nad rámec školy 

 Zajištění možnosti získávání certifikátů v průběhu studia na střední škole 

 Zapojení odborníků z praxe, zapojení jednotlivých firem 

 

Z: vedoucí PK, metodická komise, vedení školy 

T: průběžně celý rok  

 

2. Zajištění růstu kvality vzdělávání  

 

 otevření vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií 

 zlepšení kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi 

 rozvíjení informatického myšlení žáků 
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  inovací rámcových vzdělávacích programů,  

 příprava učitelů na tyto změny (v pregraduální přípravě i v jejich dalším vzdělávání), 

 racionální vybavování školy nezbytnými výukovými prostředky 

 řízení změn, které budou tyto inovace provázet 

 vzdělávání pro udržitelný rozvoj – pro zajištění zaměstnanosti žáků 

 

Z: vedoucí PK, metodická komise, vedení školy 

T: průběžně celý rok 

 

3. V rámci inovace nabídky vzdělávání zajistit nábor žáků do oboru Ortoticko – protetický technik 

 

Ve školním roce 2017/18 s týmem pedagogů a ve spolupráci s firmou Proteor, s.r.o., zajistíme propagaci a 

osvětu zapsaného nového oboru. Také bude vytvořen školní vzdělávací program, výukové materiály a 

majetkové vybavení školy pro obor 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik. 

 

Z: vedoucí PK Ošetřovatelství, Mgr. Ševčíková, Ing. Sosnová 

T: průběžně celý rok  

 

4. Kariérové poradenství před vstupem na střední školu 

 Podpora rozhodování žáků před vstupem na AHOL-SOŠ 

 Zvýšení spolupráce se základními a mateřskými školami 

 Zajištění přípravných kurzů k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky 

 Vytvoření workshopů pro přiblížení oborů vzdělání na střední odborné škole 

 

Z: vedoucí PK, metodická komise, Ing. Skubidová 

T: září 2017 

 

 

1.13 Cíle školy v školním roce 2017/18 - VYHODNOCENÍ 
 

 
1. Zajištění maximální prezentace školy a prestiže školy 

 Zvýšení úspěšnosti v hodnocení žáků 

Hlavním cílem školy bylo zajistit úspěšnost v hodnocení u maturitních a závěrečných zkoušek. Byla přijata 

opatření pro dosažení úspěšnosti a to formou testování, jak z Českého jazyka, tak Anglického jazyka. Žáci psali 

celkem 5 testů. Každý test byl vyhodnocen s žákem probrán a stanovily se další kroky pro zvýšení úspěšnosti. 

Výsledky jsou jednoznačné. 

Výsledky maturitních zkoušek za roky 2015 - 2018 

 

období Republiková úspěšnost Naše úspěšnost Naše úspěšnost 

s dálkovým studiem 

JARO 2015 70,50 % 79% 74% 

JARO 2016 70,44% 75% 65.8% 

JARO 2017 79,70% 63% 61% 

JARO 2018 78,80 % 82% 75% 
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 Dosažení umístění v soutěžích nad rámec školy 

 

Podpora žáků o zájem účastnit se v soutěžích byla podpořena finančními odměnami. Odměnu získali žáci i 

za účast. Vyšší částky jsou spojeny s umístěním a stupněm soutěže. 

 

jméno třída soutěž částka 

Veronika Hrabovská  PV2 –Soutěž pro střední 

školy Obchodně 

podnikatelské fakulty 

v Karviné (SLU) – 2. 

místo (účastníci byli 

z celé ČR i SR) 

3.500,- 

Kristýna Klečková  

 

SČ 3 Soutěž pro střední 

školy Obchodně 

podnikatelské fakulty 

v Karviné (SLU) – 

neumístila se 

2.000,- 

Tania Mikolajková PL 3 účast v krajském kole 

Olympiády NJ 

500,- 

Sebastian Popov  

 

VS3 2 místo v krajském 

kole na Olympiádě 

v RJ 

1.250,- 

Barbora Čechová  

 

PL2  účast v krajském kole 

na Olympiádě v RJ 

500,- 

Veronika Hrabovská), 

Nikola Papcúnová 

Klaudie Bizoňová 

Eliška Bialková  

Jan Damovský  

 

2PV 

2OŠ 

2OŠ 

1EM 

1EM 

účast v celostátní 

matematické soutěži 

každý 1000,- 

Chadzikonstandinu 

Hrabovská, 

Žouželková  

PV2 4. místo v krajském 

kole Europa secura 

 každá 700,- 

Hrabovská, PV 2 4. místo v okresním 

kole Olympiády 

z českého jazyka 

 700,- 

 

 

 Zajištěním možnosti získávání certifikátů v průběhu studia na střední škole 

 

Ve školním roce 2017/18 byli žáci úspěšní při získávání jazykových certifikátů. Celkem to bylo 7 žáků. 

 

V podzimním termínu 2017 uspěli u zkoušky FCE studenti Petr Spěvák se známkou C a Kateřina Hrubešová se 

známkou B, oba na úrovni B2.  U zkoušky PET uspěli maturanti Hynek Škrobánek a Jakub Hradil ze 4. ročníku 

a Michaela Jakimová a Lea Tvrdoňová z 1. ročníku. Tito studenti dosáhli tedy úrovně B1 dle měřítka 

mezinárodních zkoušek Cambridge English. 

 

Výborné výsledky získali v jarním termínu 2018 studenti Klára Pytelková z 3. ročníku, která složila zkoušku 

FCE a to dokonce na úrovni C1 a Matyáš Šámal z 1. ročníku, který složil stejnou zkoušku se známkou B na 

úrovni B2, a tudíž je to pro něj velký úspěch. 
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 Zapojení odborníků z praxe, zapojení jednotlivých firem 

 

 I v letošním roce se nám dařilo zapojit odborníky z praxe do výuky, bylo to u oboru Ekonomika 

v multimediální sféře, Marketingová komunikace a také u oboru Ošetřovatel. Získali jsme odborníky na 

výuku nového oboru Ortoticko-protetický technik.  

Škola se snažila o zajištění účasti na vzdělávání přednáškami odborníků – viz. kapitola  1.15 Setkání s 

významnými osobnostmi 2017 – 2018 

 

Z: vedoucí PK, metodická komise, vedení školy 

T: průběžně celý rok  

 

 

 

2. Zajištění růstu kvality vzdělávání  

 

 otevřením vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií, 

 zlepšením kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi, 

 rozvíjením informatické myšlení žáků 

 inovací rámcových vzdělávacích programů,  

 přípravou učitelů na tyto změny (v pregraduální přípravě i v jejich dalším vzdělávání), 

 racionálním vybavováním školy nezbytnými výukovými prostředky 

 řízením změn, které budou tyto inovace provázet 

 vzděláváním pro udržitelný rozvoj – pro zajištění zaměstnanosti žáků 

 

Zajištění růstu kvality vzdělávání je na AHOL – Střední odborné škole prioritou. Ve školním roce 2017/18 

využila škola možnosti působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, kdy 

financování probíhalo díky projektu tzv. Šablony z MŠMT - III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na 

SŠ – podařilo se eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy 

pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi, kdy pedagog a ICT technik společně 

působí ve výuce. 

 

 

Z: vedoucí PK, metodická komise, vedení školy 

T: průběžně celý rok 

 

3. V rámci inovace nabídky vzdělávání zajistit nábor žáků do oboru Ortoticko – protetický technik 

 

Ve školním roce 2017/18 s týmem pedagogů a ve spolupráci s firmou Proteor, s.r.o., zajistíme propagaci a 

osvětu zapsaného nového oboru. Také bude vytvořen školní vzdělávací program, výukové materiály a 

majetkové vybavení školy pro obor 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik. 

 

Z: vedoucí PK Ošetřovatelství, Mgr. Králová, Ing. Sosnová 

T: průběžně celý rok  

 

Od 1. září 2018 nastoupí ke vzdělávání oboru Ortoticko protetický technik první žáci, ti se začnou vzdělávat dle 

nově vytvořeného ŠVP Ortoticko-protetický technik. 

Díky podpoře statutárního města jsme na nový obor připraveni. Podařilo se nám vybudovat novou učenu 

vybavenou špičkovou technikou a pomůckami pro výuku. Pro výuku máme vytvořeny studijní opory.  
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Noví žáci, kteří ke vzdělávání nastoupí, se mohou těšit nejen na nové prostory, ale i na výuku s odborníky 

z oboru, kteří se podíleli i na tvorbě školního vzdělávacího programu, tak aby obor splňoval požadavky 

zaměstnavatelů. Jako hlavní partner nám pomohl PROTEOR s.r.o. Více v kapitole 1. 18 

 

 

4. Kariérové poradenství před vstupem na střední školu 

 Podpora rozhodování žáků před vstupem na AHOL-SOŠ 

 Zvýšení spolupráce se základními a mateřskými školami 

 Zajištění přípravných kurzů k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky 

 Vytvoření workshopů pro přiblížení oborů vzdělání na střední odborné škole 

 

Z: vedoucí PK, metodická komise, Ing. Skubidová 

T: září 2017 

 

Pro přiblížení oboru a podporu při rozhodování před vstupem na střední školu pořádala škola AHOL pro žáky 

tematicky zaměřené workshopy, jednalo se například o Zdravotně sociální workshop, který proběhl dne  

20. prosince v dopoledních hodinách na AHOL – Střední odborné škole, s. r. o.,  

 

Žáci devátého ročníku Základní škola Gajdošova 9, příspěvková organizace, si vyzkoušeli v prostorách naší školy 

a odborné učebny Ošetřovatelství, co všechno je nezbytné v péči o nemocné, staré a handicapované klienty. 

Činnosti byly zaměřeny na prevenci kardiovaskulárních chorob, vyšetření metabolického syndromu, vyšetření 

klenby nožní, onkologickou prevenci, prevenci zubního kazu a mnoho dalších aktivit. Na závěr se žáci zúčastnili 

připravené soutěže a otestovali tak své vědomosti z biologie.  

Ukázka studia a hlavně představení oboru proběhla prostřednictvím žáků 1. ročníku oboru Ošetřovatel, kteří se 

účastnili akce - Řemeslo má zlaté dno. Tato akce probíhá každoročně pod záštitou Krajské hospodářské komory 

Moravskoslezského kraje a jejím hlavním cílem je přiblížit dětem co nejsmysluplnější formou jednotlivá řemesla.  
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Naši ošetřovatelé si pro téměř 450 žáků základních škol připravili soutěž v praktických dovednostech zaměřených 

na péči o nemocného pacienta. Žáci se snažili na osmnácti stanovištích nasbírat co nejvíce bodů a ocenění pak 

získala tři nejlepší družstva. Součástí prezentace ošetřovatelského povolání byla poučná pohádkou s názvem 

Zázračná váha. 

Škola pro nové žáky pořádala tříměsíční přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky, 

tak aby úspěšně přijímací zkoušky zvládli. 

 

1.14 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
       

Prezentace školy ve školním roce 2017/2018 

 

04. 09. 2017 – Slavnostní zahájení školního roku v Clarion Congress Hotelu 1. ročníky – EM, MK, 

SM, PL, PV, OŠ 

18. 09. 2017 – První pomoc řidičům - OŠ 3 

18. 09. 2017 – Ostrava - Srdíčkové dny - výběr OŠ 2 

23. 10.2017 – Preventivní akce Zdravý životní styl - všechny 1. a 2. ročníky 

06. a 08. 12. 2017 – Dětský rehabilitační stacionář Poruba - Mikulášská nadílka  - výběr OŠ 2 a celá 

SČ 3 

13. 12. 2017 – Ekonomická olympiáda – školní kolo - SM 3, EM 3, VS 3  

13. 12. 2017 – Studentské prezidentské volby 1. kolo - Všechny ročníky 

14. 12. 2017 – Fotografický workshop pro žáky ZŠ Dětská a Galileo School, s.r.o. 

20. 12. 2017 – Zdravotně-sociální workshop pro žáky ZŠ Gajdošova 

21. 12. 2017 – Workshop Veřejná správa pro žáky ZŠ E.Lukášové 

09. 01. 2018 – Olympiáda v českém jazyce – školní kolo 1. - 3. ročníky, 1. Hrabovská (PV 2), 

2.Jakimová (EM 1), 3.Jarošková (PL 2) 

17. - 18. 01.2018 – K-TRIO, Zábřeh - Prezentace oborů Ošetřovatel a Ortoticko-protetický technik - 

OŠ 1 

23. 1. 2018 – celostátní soutěž Obchodně podnikatelské fakulty pro střední školy – 2. místo – 

Veronika Hrabovská (PV2) 

 29. 01. 2018 – Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo - 1. -3. ročníky, 1. Filgasová (PL1), 2. 

Pytelková (PL3) a Šámal (EM1), Tvrdoňová (EM1) 

01. 02. 2018 – AHOL Amazing Race  
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07. 02. 2018 – MNO Fifejdy - Prezentace oboru Ošetřovatel v rámci akce -  ,,Děti, nebojte se 

nemocnice“ - OŠ 3  

13. 02. 2018 – Krajský úřad MS kraje, Ostrava - Ekonomická olympiáda – krajské kolo  

Denisa Rohunová (EM 3) 

15. 2. 2018 – Brain & Breakfast s Danielem Francem – interaktivní přednáška s manažerem Google 

- EM 1, EM 2, MK 1, SM 2 

21. 02. 2018 – Seminář -  ,,Můžeš podnikat“- EM 2, EM 2, DS 4, VS 4 

27. 02. 2018 – školní kolo recitační soutěže -  Výběr PL 1 až PL 4 + MK 1  

09. 03. 2018 – CineStar, Futurum Ostrava - XI. ročník soutěže SuperStar v odborných znalostech  

23. 03. 2018 – SŠ elektrotechnická, Ostrava  - Celostátní matematická soutěž pro studenty SŠ 

Bialková , Damovský (oba EM 1), Papcúnová, Bizoňová, Tvrdá (všichni OŠ 2), 

Hrabovská (PV 2). 

26. - 27. 03. 2018 – Soutěž Europa Secura – školní kolo - výběr PV 2 a VS 3, do krajského kola 

postoupily Hrabovská, Chadzikonstantinu a Žouželková (PV 2) 

24. 03. 2018 – K-TRIO, Zábřeh- Den pro Tebe – výběr OŠ 2 a OŠ 3 

26. 03. 2018 – Absolutoria Pedagogického lycea – PL4 

05. 04. 2018 – Soutěž v psaní všemi deseti Dubnový datlík – výběr žáků 1. a 2. ročníku 

19. 04. 2018 – Projektové prezentace žáků ke Dni Země - PL 2  

24. 04. 2018 – CineStar, Futurum Ostrava - Dámská jízda - výběr žáků EM 3 

24. 05. 2018 – Krajský úřad MS kraje, Ostrava - Krajské kolo soutěže Europa Secura   

Hrabovská, Chadzikonstantinu - 4. místo (PV2) 

 

Kultura školy ve školním roce 2017/2018 

  

04. 09. 2017 - Zahájení školního roku v Clarion Hotelu  

20. 09. 2017 -  Co se má žák naučit na střední škole – přednáška Václava Klause ml. 

(PL1, 2, 3, 4, a SM 1, MK+EMS1, PV+SČ1). 

03. 10. 2017 - Vernisáž Šárka Zvardoňová + křest knihy P. Káni (všechny ročníky kromě čtvrtých) 

  13. 10. 2017 - Výtvarný kubismus ZŠ Šenov  

07. 11. 2017 - Přednáška scenáristy a dramaturga doc. Petr Jarchovského (vybraní žáci) 

30. 11. 2017 - Zpívá celý Ahol (dobrovolníci ze všech ročníků) 

30. 11. 2017 - Setkání s ostravskou výtvarnicí, malířkou a grafičkou Lenkou 

Kocierzovou a paní Danielou Winterovou  

06. 12. 2017 - Mikulášská nadílka - Dětský rehabilitační stacionář Ostrava-Poruba (3. OŠ, 3. SČ) 

14. 12. 2017 - Tradiční vánoční punč  

19. 12. 2017 - Přednáška Mobilní hospic – strom života (1. + 2. ročník obor Ošetřovatel) 

22. 12. 2017 - Ahol Dance - studenti jednotlivých tříd (1OŠ, 3PL, 1PL, 1SČ, 2PL) 

01. 02. 2018 - Ahol ´s Amazing Race (vybraní žáci z libovolných ročníků) 

09. 02. 2018 – 26. reprezentační ples škol AHOL 

27. 02. 2018 - Recitační soutěž (vybraní žáci z libovolných ročníků) 

09. 03.2018 - Superstar v odborných znalostech (vybraní žáci z libovolných ročníků) 

24. 03. 2018 - Den pro tebe Kulturní zařízení K- TRIO (2., 3. OŠ – vybraní žáci) 

12. 04. 2018 - Divadelní představení Don Quijote de la Mancha v kině Vesmír (vybraní žáci) 

24. 04. 2018 - Dámská jízda v CineStaru (výběr žáků oboru EMS) 

27. 04. 2018 - Poslední zvonění (celá škola) 

16. – 17. 05. 2018 - Vernisáž fotografie Mgr. Molnárová (vybraní žáci z jednotlivých tříd) 

18. 05. 2018 - Beseda s doc. MUDr. Romanem Šmuclerem  

21. 05. 2018 - Divadelní představení žáků Pedagogického lycea 



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
                                                                                                

46 
 

24. 05. 2018 - Mezinárodní filmový festival T-film (1. EM, 1. MK, 1. OŠ, 1.PL, 1.PV, 1. SČ, 1. SM) 

 

Vernisáže pořádané v rámci AHOL GALLERY 

Měsíc:      Výstava: 

 

3. 10. – 3. 11. 2017  Šárka Zwardońová: Dva světy (Abstrakce a realita v 

obrazech) 

 

7. 11. – 7. 12. 2017  Nepraktova ekoškola života a Dětství ve Vítkovicích 

Lenky Kocierzové (+ beseda s paní Danielou 

Winterovou) 

 

1. 2. – 28. 2. 2018  Pavel Pabjan: Irská krajina (výstava fotografií) 

 

 

2. 3. – 26. 3. 2018  Jiří Kudělka: Město fotografií (fotografie Ostravy) 

 

 

Duben – květen 2018 Absolutoria – závěrečné práce studentů PL 4 

  

 

17. 5. – 18. 6. 2018 Jana Molnárová: Toulky přírodou a krajinou (výstava 

fotografií + koncert folkové kapely Listověj z Vysočiny) 

 

 
Vypracovala: Mgr. Kateřina Suková  

V Ostravě 28. 6. 2018 
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Exkurze a pobyty ve školním roce 2017/2018 

 

 

05. - 07. 09. 2017 – Adaptační kurz prvních ročníků v rezortu Horizont, Horizont resort, Kunčice 

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

07. 09. 2017 - Dětský rehabilitační stacionář – OŠ2 

12. 09. 2017 – Integrované bezpečnostní centrum MS kraje – PV2, VS3 

03. 10. 2017 - Celní Úřad, Ostrava – Přívoz - VSČ3, VS4 

17. 10. 2017- Úřad městského obvodu Ostrava-Jih  VSČ3 

11. 10. 2017 - Mateřská škola Erbenova, Ostrava – Vítkovice - PL 4, PL3  

10. – 11. 10. 2017 - Brno – Vídeň – PL1, 2, 3, EMS3 

16. 11. 2017 - Česká národní banka, pobočka Brno -  MK 1, EM 1 

14. 11. 2017 – MNOF - Hyperbarická komora a oddělení Hemodiylýzy - OŠ1 

18. 12. 2017 - Dolní oblast Vítkovice – Svět techniky  PL1 

18. – 19. 12. 2017 - Praha – instituce veřejné správy (Ministerstvo financí, Velvyslanectví USA, 

Poslanecká sněmovna ČR) - PV2 a VS3 

08. 12. 2017 - Renarkon – doléčovací centrum Ostrava - SČ3   

15. 12. 2017 - Mikasa , z.s. denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením OŠ2 

21. 01. – 26. 01. 2018 - Zell am See (Rakousko) – Lyžařský kurz - výběr tříd 

01. 02. 2018 -  Vysoká škola báňská – Hornicko-geologická fakulta - DS4, VS4, SM4, EM4, SČ4, 

EM3, SM3, VS3, SČ3  

07. 02. 2017 - Děti, nebojte se nemocnice - MNOF  - Dětské oddělení  - OŠ1 

01. 02. 2018 - Moravskoslezská vědecká knihovna - SČ1, MK1, EMS1, PV1, PV2, EM2 

26. 02. 2018 - Okresní soud v Ostravě -VSČ3, PV2 

12. 04. 2018 - Český statistický úřad – pobočka Ostrava - PV2  

03. 04. 2018 - Krajský úřad Ostrava - VS3  

16. 04. 2018 - Opava – Ostroj a.s. - SM3, EM3, EM2 

12. 04. 2018 -  Městská nemocnice Ostrava Fifejdy - Centrální sterilizace - OŠ1 

24. 5. 2018 - Multifunkční aula Gong, Ostrava – 1. roč. EM, MK, OŠ, PL, PV, SČ, SM 

10. – 11. 5. 2018 - Praha - výstava Czech VR Fest - Český institut informatiky, robotiky a 

kybernetiky Jugoslávských partyzánů – EM1 

08. 06. 2018 - Red dragon tournament – Třinec – MK1, EM1 

11. - 12. 06. 2018 - Dětská scéna Svitavy - PL1 

24. - 27. 06. 2018 - Vodácký kurz - Kostelec nad Orlicí – výběr tříd  

 
Adaptační kurz       Lyžařský kurz 

 

 



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
                                                                                                

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze Vídeň 2017      Exkurze Praha prosinec 2017 

 

       
 

 

 

Český statistický úřad      Ostroj a.s.  
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1.15 Setkání s významnými osobnostmi 2017 – 2018 

 
20. září 2017   

Beseda s Václavem Klausem ml.  

 
Ve středu 20. září 2017 zavítal na naši školu Václav Klaus mladší. Ve své přednášce se věnoval tomu, co by 

si studenti měli odnést po absolvování střední školy a jak (ne)bude vypadat školství v dalších letech. V rámci 

programu dostali slovo také studenti, kteří pokládali různé dotazy vztahující se k problematice školství a 

vzdělávání. Přednáška byla velmi zajímavá a poutavá, přinesla všem zúčastněným opravdu zasvěcený pohled 

na problematiku vzdělávání a školského systému u nás i jinde ve světě. 

 

3. října 2017 

Pavel Káňa - Křest knihy Maturujeme z práva, Šárka Zwardońová vernisáž  

 
Dne 3. října 2017 proběhly v AHOL Gallery na AHOL – Střední odborné škole v odpoledních hodinách hned 

dvě akce: křest druhého vydání knihy Maturujeme z práva Mgr. Pavla Káni a vernisáž obrazů Ing. Šárky 

Zwardońové s názvem Dva světy: abstrakce a realita v obrazech. 

 

17. října 2017  

Bc. Martin Bednář - starosta úřadu městského obvodu Ostrava-Jih  

 
Dne 17. října se studenti 3. ročníku Veřejnosprávní činnosti zúčastnili exkurze na Úřadě městského obvodu 

Ostrava – Jih.  Starosta obvodu Bc. Martin Bednář představil základní problematiku samosprávy 

nejlidnatějšího ostravského městského obvodu. 
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23. října 2017  

Mgr. Látal -Den zdraví 

Přednáška týkající se problematiky šikany, kyberšikany, konkrétně tzv. sextingu.  

 

 

7. listopadu 2017  

Beseda se scenáristou a dramaturgem Petrem Jarchovským  

 
Dne 7. listopadu 2017 navštívil AHOL – Střední odbornou školu známý scenárista a dramaturg doc. Petr 

Jarchovský. Autor scénářů k filmům, jako jsou Šakalí léta, Pelíšky, Želary, Občanský průkaz nebo letošní 

trilogie Zahradnictví, promluvil k žákům o podstatě scenáristické tvorby, o tom, jak probíhá adaptace 

prozaického textu do scénáře i jak se do jeho textů promítají vlastní zážitky a různé zdroje inspirace.  

 
 

30. listopadu 2017  

Lenka Kocierzová, Daniela Winterová v AHOL GALLERY  

 
V rámci projektu AHOL GALLERY statutárního města Ostravy proběhlo dne 30. 11. 2017 v odpoledních 

hodinách setkání se dvěma významnými ženami – ostravskou výtvarnicí, malířkou a grafičkou Lenkou 

Kocierzovou a paní Danielou Winterovou, která umožnila výstavu prací svého manžela - malíře, karikaturisty, 

ilustrátora a zejména autora nadčasových anekdot Jiřího Wintera-Neprakty.  

 

 

26. února 2018  

Podnikatelé Jan Křivonožka, Vladimír Peringer - Seminář „I ty můžeš podnikat“  

 
Pánové zahájili seminář seznámením se základními úkony, které jsou nezbytné pro založení živnosti. Pan 

Křivonožka poté představil svou firmu, názorně ilustroval, jak se jim daří v nelítostném konkurenčním boji 

uspět a poukázal na zajímavou literaturu, která stojí za přečtení pro začínající podnikatele. Pan Peringer 

zpestřil seminář neméně zajímavým vyprávěním. Studentům představil nevšední projekt „Galerie na trati", 

který byl realizován z Opavy do Hradce nad Moravicí. 
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11. dubna 2018  

Přednáška JUDr. Martina Rozumka  
 
Dne 11. 4. 2018 navštívil naši školu pan JUDr. Martin Rozumek, ředitel OPU (Organizace pro pomoc 

uprchlíkům). Z jeho povídání se studenti dozvěděli především základní informace o neziskových 

organizacích, jejich fungování a financování, ale i něco o tom, jak se stát dobrovolníkem nebo co práce 

dobrovolníka obnáší. Jeho návštěvu zprostředkovalo Eurocentrum Ostrava, jehož zástupkyně se také 

přednášky zúčastnily. 
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18. dubna 2018 

Přednáška s doc. Romanem Šmuclerem 

 
Dne 18. 5. navštívil naši školu doc. Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory, provozovatel 

několika zdravotnických zařízení u nás i v zahraničí a zároveň známý moderátor mnoha televizních pořadů. V 

rámci své přednášky se věnoval problematice vzdělávání nejen zdravotnického personálu, kvality zdravotnické 

péče, ale také významu nových technologií, které představuje i nově nabízený obor Ortoticko-protetický technik. 

Studenti se také dozvěděli, jak důležitou roli hraje mediální obraz člověka, který působí aktivně v politice nebo 

jiné veřejné roli. Zároveň nesměla chybět ani vzpomínka na kontroverzní televizní pořad Tabu, jehož 

moderátorem a zároveň scénáristou byl právě doc. Šmucler. 

 
 

 

 

1.16 Ocenění žáci školy 

  
1.16.1 Veronika Hrabovská 

1.16.2 Natálie Chadzinontandinu 

1.16.3 Sebastian Popov 

 

 

 
1.16. 1 Veronika Hrabovská (2. 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 2018, kdy se na Obchodně-podnikatelské 

fakultě v Karviné Slezské univerzity v Opavě uskutečnilo předávání výher oceněným účastníkům celostátní 

Středoškolské soutěže 2017 OPF. Naše studentka Veronika Hrabovská (2. ročník oboru Právo a veřejná správa), 

která obsadila skvělé druhé místo, převzala z rukou děkana Obchodně podnikatelské fakulty prof. Ing. Daniela 

Stavárka, Ph.D., diplom a věcné dárky.  
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K dalším úspěchům se řadí 4. místo v okresním kole Olympiády z českého jazyka. Její slohová práce byla také 

vytištěna v almanachu nejlepších prací z letošního ročníku a díky tomu se tak mohla zúčastnit i křtu tohoto 

almanachu. 

  

1. 16. 2 Natálie Chadzikonstandinu (2. ročník oboru Právo a veřejná správa) 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout za 4. místo v krajském kole soutěže Europa Secura, které Veronika 

Hrabovská obsadila se spolužačkou Natálií Chadzikonstandinu (měly za úkol před odbornou porotou obhájit svou 

bezpečnostní analýzu na předem zadané téma).  

 

 

 

 

1. 16. 3 Sebastian Popov (3. ročník oboru Veřejnosprávní činnost) 

Dne 19. 3. se konalo krajské kolo v Olympiádě v ruském jazyce, kam jsme vyslali naše dva vítěze školního kola 

- Barboru Čechovou (2. ročník pedagogického lycea) a Sebastiana Popova. V obrovské konkurenci gymnázií a v 

nejvyšší kategorii (SŠ III) vybojoval svými skvělými komunikačními dovednostmi v ruštině Sebastian Popov 

krásné druhé místo. 
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1.17 Soutěže 2017/2018 
 

a) Soutěže v rámci školy 

 

Soutěž:   Termín:   Vítězové: 

 

Zpívá celý AHOL  30. 11. 2017  1. místo– Matěj Falat, Klára Foltová (PL4) 

       2. místo – Klára Pytelková (PL3) 

       3. místo – Barbora Ohřálová (PL3) 

              Kateřina Klempárová (PV2) 

 

Olympiáda z ČJL  9. 1. 2018  1. místo- Veronika Hrabovská (PV2) 

       2. místo- Michaela Jakimová (EM1) 

       3. místo- Lenka Jarošková (PL2) 

 

Olympiáda z AJ  30. 1. 2018  1. místo – Zuzana Filgasová (PL1) 

2. místo – Klára Pytelková, Matyáš Šámal (PL3, 

EM3) 

       3. místo – Lea Tvrdoňová 

 

       kategorie SŠ II 

Olympiáda z RJ  16. 2. 2018  1. místo- Barbora Čechová (PL2) 

       2. místo- Karolína Mácová (MK1) 

       3. místo- Aneta Kublová (PL2) 

 

       kategorie SŠ III 

       1. místo – Sebastian Popov (VS3) 

 

Recitační soutěž  27. 2. 2018  1. místo – Hana Šeligová (PL2) 

       2. místo – Adéla Grygarčíková (PL2) 

       3. místo – Eva Drahotová (PL1) 

 

 

 

Superstar v odborných znalostech   

9. 3. 2018  

 

Ekonomická kategorie  

1. místo - Co takhle Bez obalu? (Jakub Redl, Eliška Volčíková, Lucie Vaňková)  

2. místo - Setkání se starostou (Nikol Adamcová, Sebastian Popov, Dragan Jankulovski, Liliana 

Höriková,Tobiáš Hrnčíř a Filip Antonín)  

3. místo - Chocodream (Nikol Tirolová, Aneta Garšicová, Kateřina Svrčinová, Vanessa Hrehorová)  

 

Humanitní kategorie  

1. místo - Sociální plakát (Daniela Sakreidová, Nela Kolářová)  

2. místo - Jací jsme? (Daniela Sakreidová, Monika Vrbová)  

3. místo - Dobrovolnická činnost (Eliška Ćmielová, Nikola Chloupková, Ludmila Slezáková)  
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Multimediální kategorie  

1. místo - B-Day (Dominik Kašpárek, Matěj Hargaš)  

2. místo - AKTA BABIŠ (Tadeáš Urbánek)  

3. místo - Život modelek (Barbora Ohřálová) 

 

         

EUROPA SECURA      
26. a 27. 3. 2018 

školní kolo 

účast: Právo a veřejná správa, 2. ročník; Veřejnosprávní činnost 3. ročník 

 

 

Dubnový datlík 5. 4. 2018  1. kategorie: 

1. místo – Michelle Klech (SČ1) 

2. místo – Matyáš Šámal (EM1) 

3. místo – Daniel Šembera (SM1) 

 

2. kategorie: 

1. místo – Sandra Fuksová (PV2) 

2. místo – Tobiáš Hrnčíř (EM2) 

3. místo – Alexandr Horváth (PV2) 

 

 

b) Soutěže nad rámec školy 

 

Soutěž:      Termín, místo: 

 

Turnaj středních škol ve florbalu   28. 11. 2018; SŠ technická a dopravní 

       Ostrava-Vítkovice 

2. místo 

 

 

soutěž Slezské univerzity v Opavě, Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné (esej na téma: „Jsou 

mzdy v ČR (SR) přiměřené?") 

 

účast: Kristýna Klečková, Petr Pastrňák, Markéta Dudová, Aneta Angletová (SČ3), Lucie Přibylová, 

Barbora Poloková (SČ4), Veronika Hrabovská (PV2) 

 

2. místo – Veronika Hrabovská 

 

 

školní kolo Ekonomické olympiády pořádané  13. prosinec 2017 

Institutem ekonomického vzdělávání z. ú.  

v Praze se záštitou České národní banky. 

 

postup do krajského kola – Denisa Rohunová (EM3) 

 

 

 



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
                                                                                                

56 
 

Olympiáda z ČJ – okresní kolo   30. 1. 2018, SVČ Ostrčilova 

 

4. místo – Veronika Hrabovská (PV2) 

7. místo – Michaela Jakimová (EM1) 

 

 

Wolkerův Prostějov – okresní kolo  8. 3.  2016, SVČ Ostrčilova  

účast: Hana Šeligová (PL2) 

 

 

Olympiáda z RJ – krajské kolo   19. 3. 2018 

 

2. místo, kategorie SŠ III – Sebastian Popov (VS3) 

 

 

Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ  23. 3. 2018 

SŠ elektrotechnická v Ostravě,  

Na Jízdárně 

 

účast: Nikol Papcůnová (OŠ2), Adéla Tvrdá (OŠ2), Eliška Bialková (EM1), Jan Damovský (EM1), 

Veronika Hrabovská (PV2)  

 

 

 

EUROPA SECURA     24. 5. 2018 

krajské kolo 

 

4. místo: Veronika Hrabovská, Natálie Chadzikonstandinu (PV2) 

 

 

 

 

 

c) Soutěže organizované AHOL – SOŠ 

 

Soutěž:    účast:     termín:   

AHOLś Amazing Race  112 soutěžících ze 14 ostravských 1. 2. 2018 

základních škol 

 

Vítězové: 

     1. místo – Michal Zíma, ZŠ J. Šoupala 

2. místo – Vlasta Krejčiříková, ZŠ Chrjukinova 

3. místo – Dominika Sikorová, ZŠ A. Hrdličky 

 

Vítězný tým:    1. místo - ZŠ Březinova 

     2. místo – ZŠ Dětská 

     3. místo – ZŠ Chrjukinova 
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1.18 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 
                        

 

1.18.1 Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem 

na území statutárního města Ostrava pro rok 2017 a 1. pol, roku 2018 

1.18.2 Projekt AHOL AMAZING RACE   

1.18.3 Projekt „Ortoticko-protetický technik – příprava vzdělávacího programu pro budoucí 

odborníky chybějící na trhu práce na území SMO“ 

1.18.4 Projekt „AHOL TALENT 2017/2018“ financovaného z rozpočtu SMO 

1.18.5 Projekt „AHOL TALENT 2018/2019“ financovaného z rozpočtu SMO 

1.18.6 Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na 

školní rok 2017/208 

1.18.7 Podpora profesního růstu pedagogů AHOL-SOŠ (šablony) 

1.18.8 Erasmus+  -  Učíme se podnikat v Evropě 
 

 
 

 

1.18.1 Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v 

mateřských, základní a středních školách se sídlem na území statutárního 

města Ostrava pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 
 

Projekt je realizován z neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, evidenční číslo 

1423/2017/ŠaS 

Doba realizace:   1/2017 – 3/2018 

 Částka:  135.000,- Kč  

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 
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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.  

Jedná se již o zkušenosti z takto postavenou výukou, kterou se nám daří realizovat díky podpoře 

statutárního města Ostrava. 

  

Ve školním roce 2017/2018 se týkala cizojazyčná výuka oborů Sportovní management, Ekonomika 

v multimediální sféře, Pedagogické lyceum a Diplomatické služby a Public Relations. Žáci v angličtině 

absolvovali Psychologii (Pedagogické lyceum), Marketing a management (Sportovní management, 

Ekonomika v multimediální sféře), Public Relations, Učební praxi (Diplomatické služby a Public 

Relations) a Komunikační dovednosti (Ekonomika v multimediální sféře). Hodinová dotace odborných 

předmětů je 2 hodiny týdně, výjimku tvoří předmět učební praxe u oboru Diplomatické služby a Public 

Relations, kde je dotace 3 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. 

V tomto školním roce úspěšně složili zkoušky z anglického jazyka tito studenti: 

Podzimní termín 2017 

 

Petr Spěvák  4ročník Diplomatické služby a Public Relations                          FCE  

Kateřina Hrubešová 4. ročník Pedagogické lyceum                     FCE   

 

Jarní termín 2018 

 

Klára Pytelková  3. ročník Pedagogické lyceum                     FCE         

velmi dobrý výsledek, dostala se až do úrovně C1 

Matyáš Šámal 1. ročník Ekonomika v multimediální sféře                 FCE 
 

V letošním školním roce jsme přijali žáky do prvního ročníku nového oboru Ortoticko – protetický 

technik, kde budeme vyučovat v anglickém jazyce předmět Komunikace s klientem, anotace byla 

zaslána na MŠMT. 

Annotation of the subject: 

Course contents of Communication with a client is based on the FEP (Framework Education 

Programme) for the field of education Orthotic-prosthetic technician from the educational area of 

Language Education and Communication and Vocational Education. 
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The aim of the subject is to acquaint students with effective communication strategies suitable for the 

future profession of orthotic-prosthetic technician. Emphasis is also placed on managing communication 

in a wider health team. 

 

The pupil is oriented on the subject's curriculum based on previously completed professional subjects, 

and will now complete the basic English terminology of the subject that he will use in English 

conversation with the client. 

 

Subject Communication with a client forms the basis of professional knowledge and skills of orthotic-

prosthetic technician in establishing contact with the patient, gaining their trust and for further efficient 

and quality care of their individual needs. 

 

The course is focused on basic terminology, types and ways of communication, elements of 

communication process in orthotics and prosthetics, management of communication techniques for 

handicapped clients, compliance and professional behaviour of orthotic-prosthetic technician. 

 

An integral part of the class is a conversational exercise simulating the real-life situations the pupil can 

encounter in practice. Emphasis is placed not only on the good handling of terminology but also on the 

smoothness of dialogue, the handling of polite professional communication and the application of 

psychological knowledge in practice - all in English. 

 

Pupils will learn to respond to verbal and non-verbal manifestations of clients; they can express 

themselves culturally in accordance with ethical standards. The course aims at improving the 

understanding of the handicapped client and understanding their needs and the problems they have with 

the handicap; in addition, it deepens the knowledge that is important for professional management of 

difficult situations in the care of clients with disabilities. 

 

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 2017/18 

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 probíhá bilingvní výuka 

napříč 2. a 3. ročníky u oboru Ekonomika 

v multimediální sféře, Diplomatické služby a Public 

relations, Pedagogické lyceum i u oboru Sportovní 

management.  Bilingvní formou se pak vyučují 

především předměty Marketing a management, Komunikační dovednosti, Učební praxe a v případě 

Pedagogických lyceí předmět Psychologie. V příštím roce naše škola otevírá nový obor Ortoticko-protetický 

technik a již nyní se předmětem diskuze stala otázka, které hodiny budou vyučovány právě bilingvní formou.  

Pro výuku daných předmětů a cílevědomé, systematické a aktivní zdokonalování žákovských znalostí a 

schopností také slouží speciálně multimediálně vybavené učebny, které prošly v předešlých letech rekonstrukcí a 

splňují tedy všechny podmínky pro možnost individuální 

komunikace s učitelem, kvalitní poslech, doplnění 

výuky o obrazové materiály a maximální využitelnost 

auditivních, vizuálních a dalších materiálně 

didaktických prostředků pro výuku.  

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 
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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, v případě žáků Pedagogického 

lycea se pak jedná především o práce na pozici animátora či au-pair, v rámci jiných oborů pak žáci uplatňují své 

znalosti v nejrůznějších firmách.  

 

4. Webové stránky školy 

V sekci projekty školy https://www.ahol.cz/UserFiles/File/sos/Bilingva2017-18.pdf 

Název projektu: Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v 

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

Ostrava pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 Poskytovatel: Statutární město Ostrava  

 Doba realizace:   1/2017 – 3/2018 

 Částka:  135.000,- 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. 

 
 

 

 

5. Monitoring tisku 
http://www.regionbook.com/clanek/72oq9gbz7m4ookgo4cgg 
https://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20&id=140 

https://www.facebook.com/aholsos 

 

 

 

 

 

 

https://www.ahol.cz/UserFiles/File/sos/Bilingva2017-18.pdf
http://www.regionbook.com/clanek/72oq9gbz7m4ookgo4cgg
https://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20&id=140
https://www.facebook.com/aholsos
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1.18.2  AMAZING RACE – S AHOLEM KOLEM SVĚTA  

 

Termín a účast 

1. února 2018 se na AHOL – Střední odborné škole uskutečnil už třetí 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. Letos se zúčastnilo 120 

žáků z 15 ostravských základních škol: 

 

1. Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace 

 

2. Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace 

 

3. Základní škola Heleny Salichové Ostrava-Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816, 

příspěvková organizace  

 

4. Základní škola Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace 

 

5. Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace 

 

6. Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace 

 

7. Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace 

 

8. Základní škola a mateřská škola Ostrava - Svinov, příspěvková organizace 

 

9. Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace 

 

10. Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace 

 

11. Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace 

 

12. Základní škola, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1609, příspěvková organizace 

 

13. Základní škola, Ostrava - Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace 

 

14. Základní škola a mateřská škola Ostrava - Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1, příspěvková 

organizace 

 

15. Základní škola Ostrava-Vítkovice, Halasova 709, příspěvková organizace 
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Průběh soutěže 

Soutěž byla týmová – v prvním kole se museli žáci jako jednotlivci vypořádat s vědomostním testem a 

úkolem celého soutěžního družstva bylo ve druhém kole uskutečnit cestu po Spojeném království Velké 

Británie a Severního Irska a vrátit se z ní s co největší finanční hotovostí. Pravidla soutěže se žáci 

dozvěděli 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, v letošním ročníku nové soutěže tematicky zaměřený 

na Spojené království Velké Británie a Severního Irska (geografie, kultura, historie, politika, literatura, 

sport, životní styl, významné osobnosti). Jeho součástí byl i poslech textu v angličtině s úkoly 

ověřujícími porozumění. Test trval 60 minut.  

 

Za výsledky testu byli v závěru soutěže vyhodnoceni 3 nejlepší řešitelé: 

1.  Michal Zíma (ZŠ J. Šoupala) 

 

2.  Vlasta Křejčiříková (ZŠ Chrjukinova) 

 

3.  Dominika Sikorová (ZŠ A. Hrdličky) 

 

Zároveň všichni soutěžící získávají 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 soutěže – zdravověda, populární britské sporty jako 

fotbal, tenis a kroket, práci s IT technikou na téma Charlie Chaplin a výtvarné aktivity s tématikou dne 

Svatého Patrika – vyhodnoceni i zde byli nejlepší týmy. Zbytek času byl využit pro oběd v britském 

stylu ve školní jídelně opět tematicky vyzdobené. 

 

II. kolo 
Druhé kolo už bylo soutěží osmičlenných týmů. Během hry, tj. na cestě Spojeným královstvím Velké 

Británie a Severního Irska, soutěžící plněním úkolů získávali nebo ztráceli body, přesněji „Aholácké 

libry“. Na posledním stanovišti si soutěžící za dozoru vedoucích sečetli konečný stav liber. Zvítězilo 

družstvo, které došlo do cíle s největší finanční částkou.  

 

Učebny AHOL – Střední odborné školy se pro tuto příležitost změnily v anglicky mluvící země a 

soutěžící se při jejich návštěvě museli vypořádat s úkoly, které prověřily nejen jejich znalost angličtiny 

a finanční gramotnost, ale i znalosti zeměpisné, zručnost, paměť, tělesnou zdatnost, schopnost vyhledat 

informaci a orientaci v kultuře i reáliích navštívených zemí. V průběhu dopoledne tak žáci ověřili svoji 

čtenářskou gramotnost na stanovišti „Mowgli“ a „Robinson Crusoe“. Na stanovišti „Past & Present of 

UK“ soutěžící řešili vědomostní kvíz o historii i současnosti Velké Británie, a to především se 

zaměřením na královskou rodinu. Na stanovišti „Scary Halloween Adventure“ žáci zažili opravdové 

dobrodružství – každý soutěžící z týmu musel splnit tajuplný úkol, tím získal jedno písmeno do tajenky 

a společně pak sestavili celé slovo. „Pop Idol“ byla zábavná soutěž, kde jeden vybraný žák poslouchal 

ve sluchátkách populární britskou píseň a jeho tým na základě jeho zpěvu hádal, o jakou píseň a 

interpreta se jednalo. „Mr. Bean or Bond“ a „Frodo or Harry Potter“ byla stanoviště, kde si žáci ověřili  
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nejen rozsah své slovní zásoby, ale i znalosti z daných filmů a knižních předloh. Na stanovišti „Places 

& Spaces of UK“ si soutěžící prověřili, jak hluboké jsou jejich znalosti z geografie Spojeného království. 

Na stanovišti nazvaném jednoduše „Bank“ si žáci museli zvolit správnou banku na směnu korun na libry 

tak, aby to bylo pro ně co nejvýhodnější, a tím si ověřili svou finanční gramotnost. 

Závěrečné sčítání finanční hotovosti pak ukázalo jednoznačného vítěze. Stal se jím soutěžní tým 

reprezentující ZÁKLADNÍ ŠKOLU BŘEZINOVA. 

  

 

Záštity nad soutěží 
Celá soutěž se uskutečnila díky podpoře statutárního města Ostravy a dále pod záštitou Úřadu městského 

obvodu Ostrava – Jih a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 

 

 

 

 

Poděkování patří všem sponzorům: 

Cloverleaf Group 

HC Vítkovice Ridera  

Dolní oblast Vítkovice 

Multikino CineStar Ostrava  

Bewooden  

ČSOB 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  

Taneční centrum Fiesta Dance 

Úřad městského obvodu Ostrava - Vítkovice  

Úřad městského obvodu Ostrava – Jih 
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Cíle projektu 

 
Cílem projektu bylo zábavnou formou, motivovanou cestou po Spojeném království Velké Británie a 

Severního Irska, prověřit znalosti anglického jazyka účastníků (žáků šestého až devátého ročníku 

ostravských základních škol) 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, vědomostní test obsahující informace z historie, 

současnosti, zeměpisu, politiky a významných osobností Velké Británie. 

 

To vše probíhalo ve spojení s praktickým uplatněním a rozvinutím dalších dovedností – konkrétně 

finanční gramotnosti (orientace v kurzovním lístku, jednoduché finanční operace během celé hry), 

čtenářské gramotnosti (řešení úkolů týkajících se tvorby významných britských autorů literatury pro 

mládež), 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, zejména pak při hádání literárních postav formou 

rozhovoru s rodilou mluvčí nebo vyučující AJ. 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. 

 

 

 

 

Prezentace města: 
1. Informace o financování projektu z prostředků Statutárního města Ostrava 

2. Prezentace v tisku 

3. Reportáž na www.ahol.cz 

4. Záštity nad akci 

5. Pozváni zástupci SMO i městského obvodu 

6. 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. 

  
. 
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2. Prezentace v tisku 

 Zpráva z 6. 2. 2018: oficiální profil Městského obvodu Ostrava-Jih. 

Dostupné z adresy: https://cs-cz.facebook.com/mob.ovajih/  

 
 Březnové vydání Jižních Listů, str. 9: 

 
 Zprávy z 1.2. až 6.2.2018: Oficiální profil ZŠ Březinova.  

Dostupné z adresy: https://www.facebook.com/zsbrezinova52/  

https://cs-cz.facebook.com/mob.ovajih/
https://www.facebook.com/zsbrezinova52/
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 Sólokapr http://www.regionbook.com/clanek/hwbhbjh3714ck0soocg0  

  

http://www.regionbook.com/clanek/hwbhbjh3714ck0soocg0
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3. Reportáž na www.ahol.cz 

Na stánkách  www.ahol.cz v máme reportáž v sekci 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/wImrLP59LQg  

Odkaz na článek: http://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20&id=99 

 

 

Letošní ročník AHOL´s Amazing Race už má své vítěze 
 

První únorový den školního roku 2017/2018 se na SOŠ Ahol nesl v anglickém duchu. Škola se proměnila 

ve Spojené království Velké Británie a Severního Irska, aby mohl v 9 hodin ráno započnout 3. ročník 

soutěže v anglickém jazyce nazvaný Ahol's Amazing race. 

I v letošním roce mohla soutěž proběhnout hlavně díky podpoře Statutárního města Ostravy. Záštity nad 

soutěží pak převzali starosta městského obvodu Ostrava - Vítkovice, pan Petr Dlabal, starosta městského 

obvodu Ostrava - Jih, pan Bc. Martin Bednář, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v čele s 

Ing. Radúzem Máchou. 

 

V 9 hodin se všichni soutěžící sešli v naší galerii a za zvuků anglické hymny a za přítomnosti anglické 

královské rodiny, královny Elizabeth II., prince Charlese a vévodkyně Kate, bylo celé soutěžení 

slavnostně odstartováno. 

 

Po úvodním zahájení a setkání s Jamesem Bondem na jednotlivé soutěžící čekal vědomostní test, který 

trval 60 minut. Po jeho napsání se pak odebrali na „relaxační stanoviště", kde si mohli zasoutěžit za 

drobné ceny, a následně pro ně bylo připraveno občerstvení v anglickém stylu. 

 

Po vyhodnocení vědomostního testu se mohli vrhnout na další soutěžení aktivity a kvízy. Na cestách 

napříč královstvím  se seznámili se známými osobnostmi z historie i současnosti, knih, filmů i hudebního 

světa, nasáli atmosféru oblíbeného anglického svátku Halloween, směnili si peníze podle nejlepšího 

kurzu a nakonec sečetli všechny své vyhrané libry a pod drobnohledem svých průvodců vypsali šek, 

který rozhodl o jejich finálním umístění. 

Ve vědomostních testech se na prvních třech příčkách umístili Michal Zíma (ZŠ J. Šoupala, 1. místo), 

Vlasta Křejčiříková (ZŠ Chrjukinova, 2. místo), Dominika Sikorová (ZŠ A. Hrdličky, 3. místo). Mezi 

soutěžními týmy vítězné příčky obsadily školy ZŠ Březinova (1. místo), ZŠ Dětská (2. místo), ZŠ 

Chrjukinova (3. místo). 

 

Všem výhercům gratulujeme a těšíme se na další setkání! 

 Především děkujeme všem sponzorům. 

 

http://www.ahol.cz/
http://www.ahol.cz/
https://youtu.be/wImrLP59LQg
http://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20&id=99
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1.18.3  Projekt „Ortoticko-protetický technik – příprava vzdělávacího programu pro 

budoucí odborníky chybějící na trhu práce na území SMO“ 
 

 
AHOL – Střední odborná škola, s. r. o. získala pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 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 1.065.000,- Kč 

(v souladu s 2. kolem výběrového řízení) 

 

Záměrem projektu Ortoticko-protetický technik – příprava vzdělávacího programu pro budoucí 

odborníky chybějící na trhu práce na území SMO, který probíhal od 1. 6. 2017  

do 31. 3. 2018, bylo zajistit přípravu rozvoje čtyřletého oboru vzdělání 53-44-M/01 Ortoticko-

protetický technik ukončeného maturitní zkouškou. 

 

Díky podpoře statutárního města, jsme na nový obor připraveni. Podařilo se nám vybudovat novou 

učenu vybavenou špičkovou technikou a pomůckami pro výuku. Pro výuku máme vytvořeny studijní 

opory. Noví žáci, kteří ke vzdělávání nastoupí dne 3. 9. 2018 se mohou těšit nejen na nové prostory, 

ale i na výuku s odborníky z oboru, kteří se podíleli i na tvorbě školního vzdělávacího programu, tak 

aby obor splňoval požadavky zaměstnavatelů. 

 

 

Klíčové aktivity projektu: 

 

I. Aktivita: příprava a tvorba studijních opor k odborným předmětům 
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Tento studijní obor je v současné době vyučován pouze na jediné škole v republice v Praze.  

Z toho důvodu bylo nutné připravit a zpracovat studijní materiály v modelu e-learningu tak, aby bylo 

možné je i průběžně doplňovat, aktualizovat, protože obor je postaven na Hi-tech technologiích, které 

se rychle vyvíjejí. 

Tvůrci studijních opor byli odborníci z VŠB a experti z odborného pracoviště Proteoru. Metodik pro 

koordinaci studijních opor zajišťoval dohled nad souladem s platnými ŠVP. Studijní opory se stanou 

součástí digitální knihovny školy a jsou připraveny pro první studenty nového oboru.   

Jsou vytvořeny tyto studijní opory: 

 

 Odborné kreslení a úvod do 3 D modelování. 

 Ortotika 

 Protetika 

 Stavba ortoticko-protetických pomůcek 

 Materiály a technologie 

 

 

II. Aktivita: Pořízení vybavení pro odbornou výuku 

 

Pro zajištění nadstandardní výuky žáků jsme vybavili učebnu vysoce specializovanými pomůckami 

a vybavením, které umožní žákům připravit se na odbornou a praktickou část výuky na odborných 

pracovištích; jedná se o: 

 

RUN TIME  

Runtime + freestep 
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Běžecký pás umožňuje analýzu plantárního tlaku při chůzi a běhu. Využívá nejmodernější senzorové 

technologie a splňuje všechny požadavky baropodometry a biomechaniky. Instalovány jsou pod modulem 

FreeStep. Run Time nabízí skvělé možnosti analýzy s přihlédnutím k opakování pohybů. 

 Umožňuje kinematickou analýzu pohybu u pacientů s vadou pohybového aparátu. 

Vyhodnocuje rovněž změny pohybového stereotypu při aplikaci protetických pomůcek. 

 Studentům výrazným způsobem pomůže v získání praktických zkušeností a znalostí při 

vyhodnocení lidského pohybu a připraví tak absolventy do praxe s využitím znalostí Hi-tech 

technologií 

 

 

 

Sigma plošina 

 Umožňuje důkladnou analýzu patologického rozložení tlaku na chodidlech. 

 Slouží ke statické, dynamické i posturální analýze stoje a chůze. 

 Studentům výrazným způsobem pomůže v získání praktických zkušeností a znalostí při 

vyhodnocení lidského pohybu a připraví tak absolventy do praxe s využitím znalostí Hi-tech 

technologií 

 

SCANNER LASER 3D PODOSCAN 
 

Studentům výrazným způsobem pomůže v získání praktických zkušeností a znalostí při odběrů 3D 

scanu chodidel – umožní na základě funkčního požadavku připravit 3 D virtuální model ortopedické 

vložky. 
 

 

 

 

PODOBAROSCOP LED 

 

Přístroj slouží ke statickému vyhodnocení otisku chodidel. 
Studentům výrazným způsobem pomůže v získání praktických zkušeností a znalostí při vyhodnocení 

statického zatížení chodidel v závislosti na celkové postuře těla.  

 

 

SCANNER 3D  – umožňuje přípravu 3D modelu ortopedické vložky. 

 

 

 

Scanner Struktur Sencor + IPAD – slouží ke skenování trupu a končetin – celkem 4 ks pro práci ve 

skupinkách.  Jeho součástí je SW, který umožňuje 3D modelování a přípravu virtuálního modelu 

s možností korekcí deformit trupu a končetin. 
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 Toto vybavení žákům výrazným způsobem pomůže k získání praktických zkušeností a znalostí při 

vyhodnocení lidského pohybu a připraví tak absolventy do praxe. Zároveň bylo nutné s uvedenou 

technikou seznámit vyučující. Opět pod vedením odborníků proběhlo školení, aby vyučující uměli 

vyhodnotit naměřené hodnoty a navrhnout další postup například pro výrobu ortopedické vložky.  

 

Školení vedl MUDr. Petr Krawczyk, který pracuje jako vedoucí lékař nestátního zdravotnického 

zařízení PROTEOR CZ s.r.o. Působí rovněž jako externí vyučující předmětu Ortopedická protetika pro 

obor fyzioterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a Fakultě medicínských věd UP v 

Olomouci. Jako lektor Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (IPVZ) se podílí na 

vzdělávání lékařů v oboru Ortopedická protetika a Certifikovaných podiatrických kurzech. Jeho 

výzkumná činnost je zaměřena na hodnocení vlivu hmotnosti protéz dolní končetiny na lokomoci a 

posturální stabilitu. 

 Petr Krawczyk je předsedou Ortopedicko-protetické společnosti ČLS JEP z.s. Je členem výboru 

České národní společnosti Mezinárodní společnosti pro ortotiku a protetiku. Je předsedou akreditační 

komise pro obor Ortopedická protetika na Ministerstvu zdravotnictví České republiky. 

Od září bude vyučovat žáky AHOL Střední odborné školy v oboru Ortoticko – protetický technik 

 

Způsob prezentování statutárního města Ostravy ve vztahu financování z rozpočtu 

SMO: 

1. Prezentování města Ostravy bylo používáno na pozvánkách na Dny otevřených dveří – pozvánka 

vyšla v MF DNES 
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2. Informace o podpoře oboru Ortoticko – protetický technik 

v budově školy a při Dnech otevřených dveří, kde mluví 

k zájemcům MUDr. Krawczyk 

 

 

 
 

 

 

 

2. Prezentace na akci – Řemeslo má zlaté dno 
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3. Na vývěskách ve vestibulu školy je informace o projektu a podpoře města Ostrava  

 

                                       

 
 

 

3. Informace o projektu na webových stránkách školy 

 

http://www.ahol.cz/UserFiles/File/sos/Talentmanagement2017-18-II.kolo.pdf 

 

 

4. Informace o projektu byly vloženy na webový portál Regionbook. 
 
    http://www.regionbook.com/clanek/tnebj1dg72sok0880ws8 

 
 
 

5. Článek o realizaci projektu na stránkách školy: 

       http://www.ahol.cz/novinky.html?sm=7&id=77 

 
 

 

 

http://www.ahol.cz/UserFiles/File/sos/Talentmanagement2017-18-II.kolo.pdf
http://www.regionbook.com/clanek/tnebj1dg72sok0880ws8
http://www.ahol.cz/novinky.html?sm=7&id=77
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6. Informace o projektu – Vítkovický zpravodaj č. 5 

 
AHOL - Střední odborná škola od září 2018 zahájí výuku prvních žáků nového oboru Ortoticko-protetický technik. Jedná se o moderní obor z 
oblasti medicíny, který slučuje poznatky z oblasti anatomie, biomechaniky a IT technologií a AHOL se tak stává druhou školou v ČR, kde je 
možné jej studovat. 

Specializovaný obor, kde úroveň výuky úzce souvisí s kvalitním technickým vybavením, může škola realizovat zejména díky dotaci, kterou 
poskytlo statutární město Ostrava. Díky podpoře SMO zprovoznila AHOL - Střední odborná škola 1. dubna 2018 také novou odbornou učebnu, 
vybavenou nejmodernější technikou; studenti se zde seznámí s využitím digitálních technologií v ortotice-protetice. 

Učebna disponuje podobaroskopem, 3D scannery pro skenování trupu či chodidel užívaných při vyhotovování ortopedických pomůcek 
(korzetů a ortopedických vložek) a dvěma plošinami Sigma se softwarem umožňujícím statickou a posturologickou analýzu rozložení tlaku, 
váhy a opěrné plochy. Dominantou učebny je běžící plošina Runtime, snímající tlak při chůzi a běhu, a v neposlední řadě software k určení 
komplexní dynamické analýzy fáze kroku a běhu. 

Všechny tyto přístroje studentům, kteří zde poprvé vstoupí na začátku školního roku 2018/2019, umožní provádět kompletní rozbory pro 
řešení a léčbu poruch skeletárního systému. 

Na nový obor jsme však připraveni nejen z hlediska vybavení, ale také z hlediska výukových materiálů, které pro žáky připravili odborníci z 
VŠB TUO a z Proteor Ostrava. Moderně vybavená odborná učebna i výuka pod dohledem odborníků je tak dalším krokem k tomu, aby v 
regionu přibyli fundovaní specialisté, na něž odborná pracoviště zastřešující nový obor netrpělivě čekají. 

 

1.18.4  Projekt „AHOL TALENT 2017/2018“ financovaného z rozpočtu SMO 
 
AHOL – Střední odborná škola, s. r. o. získala pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 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 700 000 Kč. 

 

Záměrem projektu AHOL TALENT 2017/2018, který probíhal od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2018, bylo 

systematické vyhledávání nadaných a talentovaných žáků a zprostředkování spolupráce těchto žáků se 

špičkovými odborníky v oboru, aby žáci mohli získávat praktické zkušenosti využitelné u 

potencionálních zaměstnavatelů nebo dosáhnout vyššího stupně vzdělání. Projekt byl realizován dle 

schváleného znění žádosti o poskytnutí peněžních prostředků v souladu s časovým harmonogramem. 

 

Klíčové aktivity projektu: 

 

I. Aktivita: Činnost školního koordinátora nadání 

 

Práci školního koordinátora vykonávala Mgr. Alena Kašovská, která se zaměřila především na obor 

Ekonomika v multimediální sféře a vybrala skupinu 12 žáků dle následujících kritérií:  

 

1. Žáci jeví zájem o informační technologie a v odborných předmětech při výuce ve škole dokázali 

vytvořit práce nad rámec požadovaného učiva a projevili zájem dále se v oblasti informačních a 

digitálních technologií a multimédií učit a zlepšovat.  

 

2. Žáci předvádějí své schopnosti i na akcích školy, kdy fotografují, natáčejí a následně tyto záznamy 

zpracovávají. Pomáhají také na prezentačních akcích školy a stávají se tak inspirací a motivací pro 

nově příchozí žáky.  

 

3. Většina těchto žáků se již účastnila projektu AHOL Talent 2016, kdy mohli propojit své znalosti a 
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schopnosti s praktickým výstupem. 

 

Mgr. Kašovská během celé doby realizace projektu spolupracovala s lektory, mentory, kouči a 

konzultanty žáků v jednotlivých oblastech a zprostředkovávala jejich spolupráci nejen s vybranými 

talentovanými žáky, ale i s učiteli pedagogického sboru školy. 

 

II. Aktivita: Spolupráce s odborníky z vysokých škol 

 

Byla navázána spolupráce se dvěma vědeckými pracovišti VŠB TU Ostrava: 

 

1. International RFID Laboratory – ve workshopech žáci společně s Ing. Filipem Benešem, Ph.D. a 

Ing. Jiřím Švubem, Ph.D. vytvořili interaktivní plakát pro Colours of Ostrava, z něhož za pomoci 

moderních technologií lze získat další informace o dané akci. V oblasti SMART pak vyrobili zařízení 

s mikropočítačem arduino a chytrými senzory, které po přerušení laserového signálu vydávají zvuk a 

je možné je využít jako hudební nástroj. 

2. Institut ekonomiky a systémů řízení – žáci si pod vedením Ing. Michala Řepky, Ph.D. vyzkoušeli 

základy programování a ovládání robotických systémů. 

 
Workshop na VŠB TU Ostrava                                 Programování robotických systémů 

Interaktivní plakát pro 

Colours of Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
                                                                                                

78 
 

III. Aktivita: Kvalitativní a vědomostní zvýšení potenciálu lidských zdrojů s následným 

uplatněním na trhu práce na území SMO 

1. Mobilní televizní studio AHOL – žáci během roku pod vedením Mgr. Vlastimila Mrázka pracovali 

ve školním televizním studiu, podíleli se na natáčení, střihu a zvukové úpravě. Takto upravovali 

záznamy školních akcí, natáčeli rozhovory, reportáže, dokumentovali projekty AHOL TALENTU 

apod. Výsledky jejich práce mohou prostřednictvím televize umístěné v přízemí školy sledovat během 

dne všichni žáci i učitelé.  

    

          
AHOL TV je možno také zhlédnout na webu naší školy: 
https://www.youtube.com/user/aholsos 

 

Při realizaci televizního studia žákům pomáhali i další odborníci v těchto campech: 

 

https://www.youtube.com/user/aholsos
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Camp grafiky a animace – 2D a 3D grafika, techniky snímání, časování a střih, vytváření krátké 

sekvence a její převod do videostopy. 

Camp digitální fotografie – focení v interiérech i exteriérech a následná úprava fotografií. 

Camp tvorba webu – výuka základů tvorby webových stránek. 

www.armyteam.cz 

  

Camp prezentace prostřednictvím digitálních technologií – nácvik vystupování před kamerou a 

následný pokus o dabování krátkého filmu přímo v TV Fabex. 

https://vimeo.com/252869433/f8e6d706c5 

 

2. Workshopy zajištěné lektory mediální agentury Sabanero – žáci ve spolupráci s touto firmou 

vytvořili krátký videonewsletter, ke kterému museli nastudovat spoustu informací o digitálním 

marketingu, personifikaci obsahu, virtuální realitě apod. Žáci dále projekt nejen herecky obsadili, ale 

také si veškeré záběry sami natáčeli, stříhali a dále upravovali. 

Přiblížili si tak moderní formy propagace a digitální prostředí, učili se prezentovat se na veřejnosti a 

pracovat s verbální i neverbální komunikací, používat profesionální kameru, pracovat se zvukem, 

střihem či hudbou a v neposlední řadě také pracovat v týmu a plnit dohodnuté úkoly v návaznosti na 

časový harmonogram. 

https://www.youtube.com/watch?v=estcGy_vGP0 

 

3. Žákovské přehlídky Superstar v odborných znalostech 2017 a 2018 – obě přehlídky se konaly ve 

velkém sále multikina CineStar a hodnotila je odborná porota. Tyto akce jsou vlastně vyvrcholením 

práce talentovaných žáků, na kterých žáci předvedli výstupy z jednotlivých workshopů a campů. 

http://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20&id=113  

 

 

 

http://www.armyteam.cz/
https://vimeo.com/252869433/f8e6d706c5
https://www.youtube.com/watch?v=estcGy_vGP0
http://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20&id=113
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Způsob prezentování statutárního města Ostravy ve vztahu financování z rozpočtu SMO: 
1. Průběžně byly informace o realizaci projektu zveřejňovány na webu školy. 
http://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20&id=83

 

http://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20&id=83
http://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20&id=83
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http://www.ahol.cz/novinky.html?sm=7&id

=43 
 

2. Prezentování města Ostravy bylo používáno na pozvánkách a vývěskách informujících o projektu a 

webu youtube.com. 

https://www.youtube.com/watch?v=G0S6_VDhOfk 

 

 

http://www.ahol.cz/novinky.html?sm=7&id=43
http://www.ahol.cz/novinky.html?sm=7&id=43
https://www.youtube.com/watch?v=G0S6_VDhOfk


 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
                                                                                                

82 
 

 

                                        
 

3. Informace o projektu byly vloženy na webový portál Regionbook. 

    www.regionbook.com/clanek/338c5azl1o4kc4gg4o0k 

 

 
 

1.18.5 AHOL TALENT 2018 - 2019 
 

Název projektu:  AHOL TALENT 2018 - 2019 

Poskytovatel:  Statutární město Ostrava 

Doba realizace:  duben 2018 – březen 2019 

Částka:   720.000,- Kč 

Digitální gramotnost připravuje na uplatnění se ve společnosti a na trhu práce, kde požadavky na znalosti 

a dovednosti segmentu informačních technologií stále rostou. Talentovaní žáci potřebují pro vzdělávání 

nové metody a způsoby učení, nejlépe od renomovaných odborníků z praxe a optimálně přímo na 

odborných pracovištích. Přímý kontakt nadaných a talentovaných žáků s „profesionálními vzory“ je 

inspirující a rozvíjí kreativní a informatické myšlení žáků. 

Úspěchy talentovaných a nadaných žáků se stávají inspirací i pro ostatní a nově příchozí žáky, které 

mohou motivovat, zvýšit zájem o obor. 

V průběhu realizace uskuteční tyto aktivity: 

- 5 navazujících workshopů pro 4-5 motivovaných žáků, kteří budou zapojeni do řešení reálné 

práce  Interntional RFID Laboratory a dle svého zájmu a schopností se budou podílet na 

vědecké práci (vyhledávání dat, testování apod.). 

- 2 navazující workshopy na Institutu ekonomiky a systémů řízen na témata: robotika, 

automatizace a řízení. Jejich součástí budou praktické ukázky robotických celků a 

experimentování s nimi. Žáci získají vhled do problematiky umělé inteligence 

- Mobilní televizní studio AHOL, které podstatným způsobem rozšiřuje stávající AHOL TV 

(která však dokumentuje jen některé školní akce na webu školy).  Rozšíření spočívá 

v plnohodnotné simulaci činnosti profesionálních TV studií. 

Činnost budou zajišťovat tým žáků, kteří zajistí funkce režii, kameru, střih, ozvučení, produkci, 

postsynchrony atd. pod vedením koučů a především mentorů z praxe.   

http://www.regionbook.com/clanek/338c5azl1o4kc4gg4o0k
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Pro výkon těchto funkcí budou použity získané zkušenosti z loňského roku a doplněné o nástavbu 

loňských campů, a to:  

- camp grafika a animace – 24 hodin 

- camp digitální foto – 12 hodin 

- camp tvorba webu - 12 hodin 

- camp prezentace a sebeprezentace prostřednictvím digitálních technologií – 24 hodin   

Campy povedou kouči, kteří budou žákům nápomocni radou a inspirací. 

Dále se uskuteční  

 3 workshopy zajištěné lektory – odborníky z praxe z oblasti digitálního marketingu, 

umělé inteligence aj. oblastí související s problematikou campů 

 žákovská přehlídka, na které žáci ve velkém sále multikina Cinestar prezentují 

odborná témata vztahující se k oboru vzdělávání, která zpracovávají pod dohledem 

konzultantů z praxe: Superstar v odborných znalostech 2019 (březen 2019). Jejich 

výkony a průběh soutěže hodnotí odborná porota. Zejména u této aktivity budeme moci 

posoudit změnu (posun) v kvalitě zpracování prací  

 Výstava spojená s prezentací prací talentovaných žáků v prostorách školy (AHOL 

Gallery) za přítomnosti odborníků, zástupců města a veřejnosti (listopad 2018) 

               2 exkurze do specializovaných firem nebo institucí s obsahovou náplní campů 
  
 

 

 

 

1.18.6 Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 

na školní rok 2017/2018 

 

AHOL – střední odborná škola získala dotační podporu č. 02352/2017/ŠMS v rámci Podpora aktivit v oblasti 

prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018 ve výši 80.000 Kč. 

  

  

Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci 

rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji 

psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. 

 

Cílem tohoto projektu je podpora primární prevence, ochrana zdraví dětí a mládeže, posilování povědomí, jež 

pozitivně ovlivní způsob života mladé populace (výchova ke zdravému životnímu stylu) 

Realizací dlouhodobého programu primární prevence chceme dosáhnout zlepšení sociální klimatu ve škole. 
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3. Informace o projektu v prostorách školy 

Ve vestibulu školy (u hl. vchodu do školy) je umístěno logo Moravskoslezského kraje s informací o projektu 

Prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže. 

 

 
               Vitrína ve vestibulu školy – informace o projektech školy 

 

4. 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 

2017/2018 bylo realizováno 5 aktivit formou přednášek, besed, kurzů, adaptačního pobytu.  Články 

z každé akce zveřejňujeme na facebookových stránkách školy, webových stránkách a kronice školy. 

 

Zveřejněné články za šk. rok 2017/2018 

Adaptační kurz prvních ročníků v rezortu Horizont  

Ve dnech 5. - 7. září 2017 proběhl adaptační kurz prvních ročníků všech nastupujících oborů AHOL 

SOŠ, který žáky již tradičně strávili v beskydském rezortu Horizont. 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 tak jak sebe samého, tak kolektiv. 

Dynamický náboj adaptačního kurzu zajistila firma Young Life, která pod vedením lektora Ing. Oty 

Kaňoka připravila pro studenty mnoho netradičních aktivit, jako např. lanové centrum či airsoft, a řadu 

dalších týmových her s cílem formovat kolektivní toleranci a spolupráci. Součástí programu bylo 

vystoupení absolventů školy Táni Bystroňové a Ondřeje Zámišky. Žáci absolvovali lekci tance a 

společenské etikety pod vedením manželů Dávidkových, a to za intenzivní účasti třídních učitelů, kteří 

https://www.ahol.cz/projekty-skoly.html?sm=64
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si vyzkoušeli roli „tanečníků“. Jako již tradičně žáci absolvovali workshop zaměřený na první pomoc a 

zdravý životní styl. Adaptační pobyt u 1. ročníků byl podpořen projektem MSK Prevence rizikových 

projevů chování.  

 
 

 

 

 
 

Adaptační pobyt na Horizontu  

 

Zdravý životní styl 

Dne 23. 10. 2017 proběhla v prostorách naší školy preventivní akce zvaná Zdravý životní styl. Žáci všech 1. a 2. 

ročníků dostali možnost dozvědět se něco nového v rámci přednášek odborníků z praxe, kteří je informovali o 

problematice kouření, očních a ušních onemocněních a způsobech jejich léčby. Jednotlivé třídy se seznámily se 

způsoby odběru krve, měření krevního tlaku, KPR či obvazovými technikami. Velmi zajímavým zpestřením byla 

možnost nahlédnout do skutečného sanitního vozu. Součástí dopoledne byly i ukázkové lekce skupinových fitness 

cvičení pod vedením lektorky. Improvizovaná čajovna nabízela k ochutnání celou řadu zdravých pochutin. Žáci 

si v čajovně mohli vyslechnout přednášku o čaji, případně se naučit několik relaxačních cviků, které jim mohou 

pomoci překonat únavu z náročného dne. V odpoledním bloku proběhly přednášky vyslovené odborníky. První z 

nich realizovaly vedoucí zařízení Anabell Ostrava a její host, slečna, která si prošla závažnou poruchou příjmu 

potravy - mentální anorexií. Druhým přednášejícím byl odborník na problematiku šikany, Mgr. Látal, jenž se 
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zabýval tématem kyberšikany, konkrétně tzv. sextingu. Akce byla podpořena projektem MSK Prevence 

rizikových projevů chování dětí a mládeže.  

 

Ochutnávka zdravých potravin – Zdravý životní styl 

Přednáška – Právní povědomí pro středoškoláky 

V prosinci 2017 proběhla v rámci projektu Moravskoslezského kraje Prevence rizikových projevů chování dětí a 

mládeže přednáška na téma Posílení právního povědomí. Téma uzavírání smluv a často problematické odstoupení 

od smluv bylo v diskuzi s Mgr. Trigasem rozebráno žáky třetích ročníků. Neplatnost právního jednání nezletilého 

nebo uzavření dohody o provedení práce, pracovně právní vztahy při dosažení 15 let věku - to byla další témata, 

se kterými se naši žáci v běžném životě již setkávají. Přednáška i diskuse splnily svůj účel a doufáme, že žáci 

získané znalosti využijí i v životní praxi. 
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Přednáška Bezpečné chování na síti 

V rámci projektu MSK Prevence rizikových projevů chování se uskutečnila na SOŠ AHOL dne 31. 1. 2018 

přednáška na téma Bezpečné chování na síti, která byla určena žákům prvních ročníků. Poručík Bc. Richard Palát 

společně se svými kolegy z oddělení prevence kriminality seznámil naše žáky s riziky kyberšikany, hovořilo se 

také o pravidlech první pomoci oběti šikany a zejména o agresi a záměrném poškození uživatele mobilního 

telefonu, který se stal součástí našich životů. 

 

Interaktivní kurz sebeobrany Krav Maga  

 

Dne 27. 3. 2018 proběhl na SOŠ Ahol kurz sebeobrany „Krav Maga“ pro žáky prvních a druhých ročníků pod 

záštitou zkušených instruktorů pod vedením Kamila Vůjtka.  

Na kurzu pro naše žáky se probírala především civilní forma systému Krav Maga, která je přizpůsobena tomu, 

aby ji byli schopni trénovat a také použít obyčejní lidé různých fyzických dispozic a jakéhokoliv věku. Žáci si 

mohli prakticky vyzkoušet situace neozbrojené obrany proti několika útočníkům včetně případů, kdy jsou útočníci 

ozbrojeni noži, pistolemi, či dalšími zbraněmi. Žáci se také dozvěděli, jak se zachovat ve stresových situacích, 

jak správně využít řízenou agresivitu a umět improvizovat ve vypjatých situacích.  

 

 
Kurz Krav Maga 

 

https://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20&id=103
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Fotky, videa z pořádaných akcí jsou zveřejňovány na facebooku školy, webových stránkách školy a v kronice 

školy se souhlasem všech studentů.  

 

Mgr. Látal – přednáška Nebuď oběť 

 

1.18.7 Podpora profesního růstu pedagogů AHOL-SOŠ (šablony) 

 
Název projektu: Podpora profesního růstu pedagogů AHOL-SOŠ (šablony) 

Poskytovatel: MŠMT 

Doba realizace: 9/2017 – 8/2019 

Částka: 1.057.211,- Kč 

 

Ahol – Střední odborná škola volila tyto šablony: 

 

III/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ 

III/1.4 Sociální pedagog – personální podpora SŠ 

III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ 

III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) 

III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ 

III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ 

III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ 

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity - fiktivní firma 
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1.18.8        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 
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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 

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. 
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1.19 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI  
 

Poslední kontrolu uskutečnila Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20 v Ostravě 2 

v AHOL – SOŠ, s. r.o. 20. 11. 2013. V těchto dnech byla provedena státní kontrola Českou školní inspekcí 

zastoupena školními inspektory: vedoucí týmu Mgr. Richard Vilášek, školní inspektor RNDr. Libor 

Kubica, školní inspektor, Bc. Blanka Benčičová, kontrolní pracovnice. Hodnocení: 

 

Česká školní inspekce 
Moravskoslezský inspektorát 

 

 

 

 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA 

čj. ČŠIT-2101/13-T 

Název školy/školského 

zařízení: 
AHOL – Střední odborná škola, s. r. o. 

Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 703 00  Ostrava-Vítkovice 

E-mail právnické osoby aholsos@ahol.cz 

IČ: 25 379 569 

Identifikátor: 600 017 664 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Zastoupená Ing. Radmilou Sosnovou, ředitelkou 

Zřizovatel JUDr. Josef Holík, jednatel společnosti 

Místo inspekce:  náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava-Vítkovice 

Termín inspekce: 20. – 22. listopadu 2013 

 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

 

Předmět inspekční činnosti 
 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 

příslušných školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). 
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Hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů (dále „ŠVP“) a jejich souladu 

s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 

písm. c) školského zákona. 

 

Inspekční činnost byla vykonána pro účely přiznání dotací podle § 174 odst. 6 školského 

zákona. 

 

Charakteristika 
 

Zřizovatelem AHOL - Střední odborné školy, s.r.o. (dále jen „škola“) je JUDr. Josef Holík, 

jednatel společnosti. Škola vznikla za souhlasu MŠMT jako Soukromá střední škola specializační  

dne 22. 1. 1992. Prvním sídlem školy byla budova v Ostravě-Zábřehu na Petruškově ulici.  

Do svých současných prostor na náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích se škola 

přestěhovala ve školním roce 2005/2006. V budově probíhá teoretické i praktické vyučování a sídlí 

ředitelství školy. Odborný výcvik absolvují žáci prvního ročníků ve škole, ve vyšších ročnících také na 

smluvně zajištěných pracovištích (mimo jiné: Domov pro seniory Kamenec, Agentura Slunce, Dětské 

centrum Domeček). 

Škola sdružuje střední školu s kapacitou 500 žáků, školní jídelnu (ul. Dušní 8) a školní 

jídelnu – výdejnu. Poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou 

v denní, večerní a dálkové formě vzdělávání. Poslední inspekční hodnocení proběhlo v dubnu 2010. K 

termínu inspekční činnosti navštěvuje školu celkem439 žáků, ve 14 třídách denního studia je 330 žáků, 

v 5 třídách dálkového studia je 66 žáků a ve 2 třídách večerního studia 43 žáků. Ve škole se vzdělávají 

3 žáci s cizím státním občanstvím. Podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen „IVP“), se 

vzdělávají z důvodů mimořádného nadání v oblastech sportu rovněž 3 žáci. Škola vykazuje 9 žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“). Ve sledovaném období došlo k nárůstu počtu 

žáků z důvodů rozšíření vzdělávací nabídky o obor vzdělání53-41-H/01 Ošetřovatel. Vzdělávání v 

současné době probíhá podle 10 školních vzdělávacích programů, ve kterých škola provedla pouze 

formální úpravy v oblasti aktuálních informací o škole a nevelké přesuny učiva v učebních osnovách. 

Údaje uvedené ve zřizovací listině a v rejstříku škol a školských zařízení jsou v souladu se skutečností. 

Předmětem inspekční činnosti byly v denní formě vzdělávání tyto obory vzdělání:53-41-H/01 

Ošetřovatel, 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 75-41-M/01 

Sociální činnost a 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, v dálkové formě vzdělávání obor vzdělání 68-43-

M/01 Veřejnosprávní činnost a ve večerní formě 

vzdělávání obor 53-41-H/01 Ošetřovatel. 

 

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů 
 

Škola sídlí v historické budově ze začátku minulého století. K dispozici má deset kmenových učeben a 

deset odborných (dvě bilingvní a cizojazyčné učebny, učebny hudební a výtvarné výchovy, tří 

počítačové učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“), 

fotografické studio, učebnu ošetřovatelství a environmentální učebnu), tělocvičnu a posilovnu. 

Vybaveny jsou učebními pomůckami a výukovým materiálem. Všechny učebny jsou vybaveny 

keramickou tabulí, datovým projektorem s internetovým připojením. K dispozici je dále sociální 

zařízení, šatny (uzamykatelné kóje) a provozní prostory. K výuce tělesné výchovy slouží tělocvična, 

posilovna a venkovní sportoviště. Atletické disciplíny žáci absolvují na hřišti Ridera Sport. 

Praktické vyučování škola realizuje v odborných učebnách a na smluvně zajištěných pracovištích 

fyzických nebo právnických osob (např. Vítkovice Heavy Machinery a. s., ZŠ a MŠ Mitušova, 
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Ostrava-Hrabůvka, Dětské centrum Domeček, p. o.). Činnost probíhá na základě smluv o obsahu, 

rozsahu a podmínkách praktického vyučování. Učitelé i žáci používají kopírovací přístroje, notebooky 

a další prostředky ICT. Žáci mají k dispozici odpovídající výběr pomůcek i výukových materiálů. V 

průběhu odborného výcviku a praxe používají moderní pomůcky a přístroje (např. elektrické 

polohovací postele, resuscitační model, dětská a dospělá figurína, kostra člověka, sada simulátorů 

bandáže pahýlu horní a dolní končetiny, tlakoměry, přístroje na určování krevních skupin, glukometry, 

skalpely, pinzety, dotykové PC, tablety pro výuku, kamery, fotoaparáty, srážkoměr, mikroskop s 

kamerou apod.). Škola tak účelně spojuje teorii s praxí. Prostředí školy je příjemné, škola má velmi 

vkusně provedenou výzdobu na chodbách. Škola zajišťuje bezpečné prostředí pro realizaci cílů 

vzdělávání a podporu zdravého vývoje žáků. Nabízí jim sportovní aktivity (mj. lyžařský kurz, 

sportovní turnaje ve florbalu stolním tenisu a volejbalu). Zásady bezpečnosti zakotvila ve školním řádu 

a pravidelným prokazatelným způsobem žáky poučuje o rizicích a možnostech úrazů. Působení 

pedagogických pracovníků pod vedením školní metodičky prevence a nabídka školních 

i mimoškolních akcí (mj. přednášky, prezentační aktivity) efektivně podporují prevenci rizikového 

chování. Vzdělávání zajišťuje celkem čtyřicet tři učitelů. Z dvaceti interních pedagogů tři nesplňují 

podmínky odborné kvalifikace, všichni si své bakalářské vzdělání doplňují příslušným magisterským 

studiem. Z dvaceti tří externích učitelů nesplňuje požadavky odborné kvalifikace sedm z nich, jedná se 

většinou o odborníky z oblasti financí, bankovnictví zdravotnictví a mediální sféry. Celkem tito 

nekvalifikovaní externí učitelé vyučují v týdenním cyklu čtyřicet jednu hodinu. K řízení školy 

ředitelka využívá demokratický styl, založený na funkčním přidělení úkolů jednotlivým pracovníkům 

včetně dvou svých zástupců. Do řízení školy a hodnocení dosažených výsledků zapojila 

prostřednictvím pedagogické rady a předmětových komisí také všechny pedagogické pracovníky. 

Vzdělávací činnosti školy plánuje systematicky. Důraz klade především na poskytování kvalitních 

základů všeobecného a odborného vzdělávání, na vytváření a upevňování příznivého pracovního 

klimatu. Další vzdělávání všech pedagogických pracovníků (dále jen „DVPP“) probíhalo plánovitě, 

respektovalo finanční možnosti a potřeby školy (studium k získání kvalifikačních předpokladů, školení 

hodnotitelů a zadavatelů maturitní zkoušky, zvyšování odbornosti v jednotlivých předmětech, zejména 

v cizích jazycích). Pedagogové dále využívají počítačové a výukové video programy, internet, odborný 

tisk a odborné publikace učitelské knihovny. Při zvyšování úrovně vzdělávání žáků dlouhodobě úzce 

spolupracují se zákonnými zástupci a se studentským parlamentem. Ředitelka školy vytváří vhodné 

podmínky pro činnost školské rady, účastní se jejích jednání. Spolupráce s partnery a s dalšími 

subjekty (např. Úřad městského obvodu Ostrava-Vítkovice) vede ke zkvalitňování vzdělávacích 

podmínek školy. 

V roce 2005 škola získala certifikát managementu kvality podle požadavků systémové normy ČSN-EN 

ISO 9001 v oblasti vzdělávání a výchovy, s platností do 31. 7. 2008. Na základě následného auditu 

byla platnost prodloužena o další tři roky. Vedení školy nadále využívá zkušeností získaných z 

certifikačního procesu a přenáší jej do běžného řízení školy. Finanční předpoklady školy k zabezpečení 

školních vzdělávacích programů byly hodnoceny na základě ekonomických a výkonových ukazatelů 

za roky 2010 až 2012. Škola v hodnoceném období hospodařila s finančními prostředky poskytnutými 

ze státního rozpočtu k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním a s 

běžným provozem školy, neinvestičními účelovými dotacemi na rozvojové programy (dotace ze 

státního rozpočtu tvořily průměrně 47 % z celkových neinvestičních výdajů), finančními prostředky 

poskytnutými v rámci projektů spolufinancovaných z Evropského 

sociálního fondu (dále jen „ESF“), účelovými dotacemi z rozpočtu Statutárního města Ostrava, 

příspěvky z Česko-německého fondu budoucnosti, dary, převážně finančními na činnost školy a 

ostatními zdroji (školné a stravování). Dotace ze státního rozpočtu byla v rozhodující míře použita na 

mzdy, ostatní platby za provedenou práci, související zákonné odvody a v roce 2012 také na učební 

pomůcky, školení a vzdělávání včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Uvedené výdaje 

na učební pomůcky, školení a vzdělávání byly v letech 2010 a 2011 zcela hrazeny z vlastních zdrojů 
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školy a ostatní platby za provedenou práci kromě vlastních zdrojů také z finančních prostředků z 

projektů spolufinancovaných z ESF. Hospodářský výsledek školy byl ve sledovaném období kladný. 

Vykázaná investiční činnost hrazená z vlastních zdrojů byla využita na nákup výpočetní techniky a 

vybavení školní jídelny. Budova, ve které škola sídlí, je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, 

město ji škole pronajalo. Kapacita školy byla ve sledovaném období naplňována v průměru na 53 %, 

přičemž počet žáků v přepočtu na kalendářní rok celkem měl stoupající tendenci. V letech 2010 a 2011 

škola obdržela účelové neinvestiční dotace v rámci rozvojových programů vyhlašovaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na částečnou 

kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky a pokusné 

ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou. 

Každoročně škola z rozpočtu Statutárního města Ostrava získala účelové neinvestiční 

prostředky na realizaci podpory rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky a na soutěž 

Harry Potter. Poskytnuté prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti byly využity na projekt 

„Pobyt žáků a pedagogů v SRN – hansovní města severního Německa“. Škola se zapojila do projektů 

spolufinancovaných z ESF. Z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost použila 

prostředky na projekty „Komplexní modernizace environmentálního vzdělávání“, „Inovace nabídky 

dalšího vzdělávání“ a „Zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím jazykové a 

ICTgramotnosti“. V rámci programů celoživotního vzdělávání Partnerství škol Comenius 

a Leonardo da Vinci – mobility škola získala prostředky na projekty pod názvem „Po stopách památek 

UNESCO“, „Místo odborné praxe: Evropa“, „Společně si hrát a učit 

se“ a „Zahraniční odborná praxe studentů SOŠ“. Dále škole byly přiznány z EU peníze středním 

školám prostředky na projekt „Zvýšení efektivity práce se žáky“. 

 

Prostorové a materiální podmínky jsou na nadstandardní úrovni, škola je efektivně 

využívá. Odborné učebny jsou vybaveny v souladu s novými vývojovými trendy. 

Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné 

k zabezpečení ŠVP. Škola vhodně využívala rozvojových programů, projektů 

spolufinancovaných z ESF, účelových dotací a příspěvků k financování potřeb 

souvisejících s výchovou a vzděláváním. Úroveň řízení a personální zabezpečení 

odpovídá velikosti a typu školy. 

 

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům 
 

Škola při vzdělávání vychází ze školních vzdělávacích programů jednotlivých vyučovaných oborů, 

které odpovídají oborům vzdělání zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení. ŠVP zpracovala v 

návaznosti na reálné podmínky a v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. 

Disponibilní hodiny posilují především oblasti jazykové komunikace, ICT a odborné vzdělávání. 

Součástí vzdělávání jsou také pravidelné zahraniční jazykové a odborné exkurze (např. Velká Británie 

a Německo). Výuka, projekty a další aktivity (návštěvy kulturních akcí, besedy, veřejná vystoupení 

žáků aj.) podporují rozvoj kompetencí k učení, řešení problémů a osvojení sociálních 

dovedností. Pro úspěšnost žáků vyučující vytvářejí vhodné podmínky a zohledňují jejich 

vzdělávací potřeby (konzultace, výukové materiály). Další možnou cestou zvyšování odbornosti je 

jazyková a počítačová certifikace žáků. Ve sledovaných hodinách učitelé používali převážně frontální 

způsob výuky, v některých vhodně střídali metody a zařazovali motivační aktivity. Účelně využívali 

učební pomůcky, prostředky informačních a komunikačních technologií a různé podpůrné materiály, 

především při procvičování učiva. Ve výuce českého jazyka byl dán prostor pro tvořivý 

přístup žáků, vhodně bylo využito mezipředmětových vztahů. Žáci komunikovali na úrovni 

přiměřené jejich věku, převažovala pozitivní pracovní atmosféra. Vyučující podporovali 
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jejich aktivní přístup k výuce. Vhodně je motivovali, průběžně hodnotili, sebehodnocení 

žáků se neobjevilo. Žáci si vedou portfolia ve všech předmětech. Ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech bylo patrné propojení teorie s praxí. Při praktické výuce se žáci aktivně zapojovali do 

činností, jejich znalosti a dovednosti byly na velmi dobré úrovni. 

Pro hodnocení výsledků vzdělávání škola stanovila pravidla, se kterými žáky i jejich 

zákonné zástupce seznámila. Informace o průběhu vzdělávání a aktivitách školy 

jsou podávány prostřednictvím elektronického systému, na třídních schůzkách i při individuálním 

jednání na konzultačních hodinách. Podporu rozvoje klíčových kompetencí a funkčních gramotností 

škola sleduje a projednává v rámci jednání pedagogické rady, předmětových komisí a při hospitační 

činnosti. Podporu v oblasti přírodovědné a sociální gramotnosti zajišťuje ředitelka ve spolupráci 

s ostatními vyučujícími v rámci realizace ŠVP, projektů, exkurzí a dalších aktivit školy. 

Organizace vzdělávání, metody a formy výuky jsou na standardní úrovni a odpovídají 

vzdělávacím potřebám žáků. Škola účinně podporuje rozvoj osobnosti 

žáků. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům 
 

Vedení školy i jednotliví vyučující sledují úspěšnost žáků v celém průběhu jejich vzdělávání. Na 

pravidelných čtvrtletních pedagogických radách předkládají třídní učitelé souhrnné informace o 

výsledcích jednotlivých tříd. V případě zjištěných neúspěchů u žáků jsou přijímaná odpovídající 

opatření ke zlepšení daného stavu. Celkovou úspěšnost žáků v realizovaných ŠVP si škola pravidelně 

ověřuje vlastními ředitelskými testy z předmětů – český jazyk a literatura, anglický a německý jazyk a 

matematika, a to ve všech ročnících vzdělávání. Na jejich přípravě se podílejí členové předmětových 

komisí, předseda odpovídá za jejich metodickou správnost a hodnocení. Za zpětnou vazbou o kvalitě 

vzdělávání lze rovněž považovat úspěšné zapojení žáků do různých soutěží (středoškolská odborná 

činnost, odborné, dějepisné, recitační a cizojazyčné soutěže). Žáci s riziky 

školního neúspěchu mají povinnost využít konzultací či doučování s vyučujícími. Analýzou prochází 

také výsledky maturitních zkoušek. Ve sledovaném tříletém období byla celkem 78 % úspěšnost žáků 

v jarním zkušebním termínu maturitní zkoušky, se zlepšujícím se trendem. Ubývá také žáků (v 

průměru 18 %), kteří neukončí úspěšně poslední ročník vzdělávání a nemohou vykonat maturitní 

zkoušku v jarním zkušebním termínu. O hodnocení výsledků vzdělávání a další činnosti škola zákonné 

zástupce žáků informuje prostřednictvím studijních průkazů (omluvy neúčasti), internetové žákovské 

knížky, stránek školy, v rámci pravidelných třídních schůzek a individuálních konzultací. 

Škola na požadované úrovni sleduje a hodnotí celkovou úspěšnost žáků v realizovaných 

vzdělávacích programech. 

 

 

Další zjištění 

 
Velmi úspěšně školu reprezentuje AHOL Gallery, kde pravidelně probíhají výstavy a vernisáže 

žákovských prací a mladých začínajících autorů. 

 

Závěry 
 

Organizace vzdělávání, systematická realizace školních aktivit a metodické dovednosti učitelů 

efektivně podporují rozvoj osobnosti žáků a přispívají k naplňování cílů stanovených ve školních 

vzdělávacích programech. 
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Prostorové a materiální podmínky vytvářejí příznivé prostředí pro plnění cílů 

realizovaných vzdělávacích programů a pro zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj 

žáků. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků je vhodně využívána. 

 

Pozitiva – škola účelně propojuje teorii s praxí. 

 

Negativa – škola si je vědoma nevyhovujícího stavu venkovního sportoviště (jedná se o majetek 

Statutárního města Ostrava ve správě městského obvodu Vítkovice). 

 

Od poslední inspekční činnosti došlo především ke zkvalitnění materiálních podmínek. Kvalita 

podmínek ke vzdělávání je nadále na vysoké úrovni. Žáci jsou úspěšní při ukončování vzdělávání 

maturitní zkouškou. 

 

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 

školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je právnická osoba 

vykonávající činnost školy celkově hodnocena jako nadprůměrná. 

 

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá 
 

1. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 

16528, číslo výpisu R1169/2013, výpis vyhotoven 25. 1. 2013. 

2. Rozhodnutí MŠMT čj. 30 986/2010-21, ze dne 16. 12. 2010, ve věci návrhu na zápis 

změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 

1. 9. 2011 (do školského rejstříku se zapisuje obor vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel - 

denní a večerní forma). 

3. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 11. 1. 2013. 

4. Jmenovací dekret ředitelky AHOL - Střední odborné školy, s.r.o. se sídlem v Ostravě- 

Vítkovicích, náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, ze dne 2. 6. 2008 s účinností od 

1. 8. 2008. 

5. Školní matrika školy vedená v elektronické podobě k termínu kontroly. 

6. Školní vzdělávací program Ošetřovatel podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

obor vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel, v denní formě vzdělávání s platnosti od 

1. 9. 2012. 

7. Školní vzdělávací program Ošetřovatel podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

obor vzdělání 53-41-H/01 Ošetřovatel, ve večerní formě vzdělávání s platnosti od 

1. 9. 2012. 

8. Školní vzdělávací program Sociální, správní a pečovatelská činnost podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost, v denní formě 

vzdělávání s platnosti od 1. 9. 2013. 

9. Školní vzdělávací program Pedagogické lyceum podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro obor vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, v denní formě 

vzdělávání s platnosti od 1. 9. 2010. 

10. Školní vzdělávací program Diplomatické služby a Publik Relations podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, v denní 

formě vzdělávání s platnosti od 1. 9. 2011. 

11. Školní vzdělávací program Ekonomika v multimediální sféře podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, v denní 

formě vzdělávání s platnosti od 1. 9. 2012. 
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12. Školní vzdělávací program Veřejnosprávní činnost podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, v denní formě 

vzdělávání s platnosti od 1. 9. 2010. 

13. Školní vzdělávací program Podnikání a obchod podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, v denní formě 

vzdělávání s platnosti od 1. 9. 2010. 

14. Školní vzdělávací program Veřejnosprávní činnost podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, v denní formě 

vzdělávání s platnosti od 1. 9. 2009. 

15. Školní vzdělávací program Sportovní management podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, v denní formě 

vzdělávání s platnosti od 1. 9. 2010. 

16. Školní vzdělávací program Bankovnictví a pojišťovnictví podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, v denní 

formě vzdělávání s platnosti od 1. 9. 2010. 

17. Školní řád QP-02 s účinností od 2. 09. 2013 schválený školskou radou dne 

02. 10. 2013. 

18. Třídní knihy všech tříd školy vedených v elektronické podobě, pro školní rok 

2013/2014, záznamy o seznámení žáků se školním řádem. 

19. Seznámení zaměstnanců se školním řádem platným od 1. 9. 2013. 

20. Seznámení s riziky a školním řádem pro žáky společnosti AHOL – SOŠ, s.r.o., 

presenční listina ze dne 2. 9. 2013. 

21. Kniha úrazů vedená od 8. 10. 1996 k termínu kontroly. 

22. Podklady pro hodnocení žáků odborného výcviku, bez data. 

23. Smlouva o zabezpečení odborného výcviku žáků střední školy včetně dodatku ze dne 

2. 9. 2013. 

24. Organizace praktického vyučování seznam žáků učebního oboru ošetřovatel po skupinách (3 

skup.). 

25. Pověření instruktorem, ze dne 2. 9. 2013. 

26. Smlouva o vzdělávání v oboru vzdělání s výučním listem (bod 10žáci si hradí sami 

oděv a obuv pro výkon praxe), ze dne 15. 5. 2013. 

27. Tematický plán odborná praxe 2 (pro instruktory) šk. rok 2013/2014. 

28. Přeřazovací plán oboru vzdělání Ošetřovatel, ze dne 2. 9. 2013. 

29. Plán práce a organizace školy 2013/2014 s platností od 1. 9. 2013. 

30. Organizace praktického vyučování na AHOL – Střední odborné škole, ze dne1. 9. 2013. 

31. Školní preventivní strategie na období 2012 - 2016, z roku 2012. 

32. Program proti šikanování, ze dne 30. 9. 2012. 

33. Minimální preventivní program školní rok 2013/201. 

34. Provozní řád ze dne 1. 9. 2013. 

35.  Směrnice ředitele školy pro zajištění BOZP, ze dne 1. 9. 2013. 

36. Organizační řád za dne 1. 9. 2013 a organizační schéma. 

37. Plán výchovného poradce na školní rok 2013/2014 od 1. 9. 2013. 

38. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013, ze dne 

21. 9. 2013. 

39. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012, ze dne 

21. 9. 2012. 

40. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011, ze dne 

23. 9. 2011. 

41. Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2013, odeslán dne 10. 10. 2013. 
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42. Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2011, odeslán dne 10. 10. 2011. 

43.  Výkaz o ředitelství škol R 13-01 podle stavu k 30. 9. 2012, odeslán dne 5. 10. 2012. 

44. Výkaz M 8 o střední škole podle stavu k 30. 9. 2013, ze dne 15. 10. 2013. 

45. Výkaz M 8 o střední škole podle stavu k 30. 9. 2011, ze dne 21. 10. 2011. 

46. Výkaz M 8 o střední škole podle stavu k 30. 9. 2012, ze dne 15. 10. 2012. 

47. Rozvrh hodin, ke dni inspekce. 

48. Třídní knihy všech tříd školy, pro školní rok 2013/2014. 

49.  Personální dokumentace učitelů školy – kopie dokladů o dosaženém vzdělání 

a osvědčení o absolvovaných vzdělávacích akcích, k termínu inspekce. 

50. Smlouva podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytnutí dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů – dotace na školní 

rok 2009/2010 pořadové číslo 00154/2009/ŠMS ze dne 12. 2. 2009 uzavřená mezi 

Krajským úřadem Moravského kraje a školou. 

51. Smlouva podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytnutí dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů – dotace na školní 

rok 2010/2011 pořadové číslo 00171/2010/ŠMS ze dne 12. 2. 2010 uzavřená mezi 

Krajským úřadem Moravského kraje a školou. 

52. Smlouva podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytnutí dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů – dotace na školní 

rok 2011/2012 pořadové číslo 00229/2011/ŠMS ze dne 16. 2. 2011 uzavřená mezi 

Krajským úřadem Moravského kraje a školou. 

53. Smlouva podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytnutí dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů – dotace na školní 

rok 2012/2013 pořadové číslo 00271/2012/ŠMS ze dne 8. 2. 2012 uzavřená mezi 

Krajským úřadem Moravského kraje a školou. 

54. Přípis Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: Oznámení o poskytnutí dotace 

na rok 2010 čj. MSK 196563/2011 ze dne 29. 11. 2010, na rok 2011 čj. MSK 

197585/2011 ze dne 14. 11. 2011 a na rok 2012 čj. MSK 149073/2012 ze dne 12. 11 

2012. 

55. Tabulka – Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých 

podnikatelským subjektům za rok 2010 ze dne 24. ledna 2011, za rok 2011 ze dne 

20. 1. 2012 a za rok 2012 ze dne 22. 1. 2013. 

56. Zúčtování a finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2010 čj. MSK 4170/2011 

ze dne 10. 1. 2011, za rok 2011 čj. MSK 3382/2012 ze dne 6. 1. 2011 a za rok 2012 

čj. MSK 2452/2013 ze dne 7. 1. 2013. 

57. Výsledovka analytická za rok 2010, 2011 a 2012, tisk ze dne 15. 11.2013. 

58. Účetní deník za rok 2010, 2011 a2012, tisk ze dne 14. 11. 2013. 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 27. 12. 2013 
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1.20  Základní údaje o hospodaření školy 
 


