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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 

    

Škola sdružuje:         

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

                kapacita  500 žáků  IZO: 046 565 507 

2. Školní jídelna - výdejna 

     kapacita  600 jídel  IZO: 174 105 517 

3. Školní jídelna 

kapacita  600 jídel  IZO: 108 034 275 

Školská rada: :    

   za rodiče:  Lenka Dostálová  

     Petra Drahotová 

 Ing. Aleš Sladký 

      

za žáky:    Gelnarová Hana 

             Hrabovská Veronika 

  Chadzikonstandinu Natálie 

        

   za pedagogické pracovníky: 

     Mgr. Lucie Králová 

     Mgr. Renata Čaldarisová 

Ing. Jan Ševčík 

 

 

 

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

době již 27 let spoluutváří systém ostravských středních škol.  

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

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

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

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

učebny výpočetní techniky včetně ateliéru.  

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

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

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

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

podobě umožňuje realizaci kolektivních her v odpovídajících podmínkách. 

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

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

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

profesi v budoucnu nevyhnou.  

 

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

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

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

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

studentům hradíme. 

 

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

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

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

v anglickém jazyce. 

 

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

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

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

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

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

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

odbornosti. 

 

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

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

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

studovat bez školného.  

 

Jedním z našich cílů je i rozvíjet soutěživost žáků a umožnit jim, aby srovnali své výsledky s nejlepšími 

v rámci celé ČR – proto cíleně podporujeme jejich zapojení do školních, regionálních, 

celorepublikových i evropských soutěží nejrůznějšího zaměření.  Můžeme konstatovat, že naši žáci na 

tomto poli dosahují vynikajících výsledků – za všechny bych ráda připomněla úspěch aholského týmu 

na soutěži EUROPA SECURA v minulém školním roce a řadu dalších odborných i uměleckých soutěží. 

Jsme hrdí na naše recitátory, spisovatele, ekonomy i začínající mediální experty a doufáme, že se s nimi 

za pár let setkáme jako s odborníky ve svých profesích.  

 

Dlouhodobě se nám daří realizovat jazykovou soutěž pro žáky základních škol Amazing Race a vlastní 

oborovou soutěž Superstar v odborných znalostech, která probíhá za účasti odborníků v porotě i místních 

zastupitelů. 

 

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

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

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

 

 

 

 

Ing. Radmila Sosnová 

ředitelka školy 
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1.2 Přehled oborů vzdělávání  
 

Studijní obory, které škola vyučuje a které jsou zařazeny ve školském rejstříku  

 

63-41-M Ekonomika a podnikání 

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

denní forma vzdělávání    délka studia: 4 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 Právo a Veřejná správa 

ŠVP Veřejnosprávní činnost 

ŠVP Veřejná správa a regionální rozvoj 

 

3. 68-43-M/01   Veřejnosprávní činnost 

dálková forma vzdělávání     délka studia: 5 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. 
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7. 53-41-H/01   Ošetřovatel 

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 
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1 Mgr. Angerová Zuzana 23   učitelka ano ano 

2 Mgr. Baláš Michal 24   učitel ano ano 

3 Mgr. Čaldarisová Renáta 24   učitelka ano ano 

4 PhDr. Čížková Šárka 23  2 učitelka ano ano 

5 Phdr. Dvořáková Lucie  16   učitelka ano ano 

6 Maxwell Glen 18   učitel ano ano 

7 Mgr. Kašovská Alena 24 0,5  učitelka ano ano 

8 Mgr. Králová Lucie 23  4 učitelka ano ano 

9 Mgr. Knopová Valentina 15   učitelka ano ne⃰ 

10 Ing. Kubíčková Eva 24  2 učitelka ano ano 

11 Mgr. Ligocká Jana Dis. 24   učitelka ano ano 

12 Mgr. Mrázek Vlastimil 24  1 učitel ano ano 

13 Mgr. Najvarková Gabriela 24   učitelka ano ano 

14 Mgr. Nemček Jan 23   učitel ano ne⃰  ⃰

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

16 Mgr. Obuchová Oxana 23   učitelka ano ano 

17 Mgr. Pavlisková Darja 23   učitel ano ano 

18 Mgr. Pytliková Andrea 12   učitelka ano ano 

19 Ing. Skubidová Eva 15 1  zástupkyně 

ředitelky školy 

ano ano 

20 Mgr. Schneberger  Michal 24   učitel ano ano 

21 Ing. Sosnová Radmila 6   ředitelka školy ano ano 

22 Mgr. Stoklasová Kateřina 23   učitelka ano ano 

23 Mgr. Suková Kateřina 24   učitelka ano ano 

24 Ing. Ševčík Jan 24   učitel ano ano 

25 Mgr. Švajda Lukáš 23   učitel ano ano 

26 Mgr. Tomečková Julie 23   učitelka ano ano 

27  Mgr. Paskal Trigas 24 0,5  učitel ano ano 

28 Ing. Zdařil Miroslav 22 0,75  učitel ano ano 

29 Ing. Zedek Veronika 23 0,5  učitelka ano ano 
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Souhrnný přehled externích vyučujících 
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1 Mgr. Adamík Lukáš 15   učitel ano ano 

2 Mgr. Černochová Barbora 10   učitelka ano ano 

3 Dadu Lenka 7   učitel ano ne⃰ 

4 Bc. Mareček Petr 6   učitelka ano ne⃰⃰  ⃰

5 Erben Radek 2   učitel ano ne⃰ 

6 Mgr. Heříková Marcela 2   učitelka ano ano 

7 Mgr. Hudečková Martina 13   učitelka ano ano 

8 Ing. Karník Ladislav Csc. 10  1 učitelka ano ano 

9 Mgr.  Koplová Jaroslava 8 0,75 3 učitelka ano ano 

10 MUDr. Krawzcyk Petr 4   učitel ano ne⃰ 

11 Mgr. Majerová Markéta   1 učitelka ano ano 

12 Mgr. Nastálková Anna   2 učitelka ano ano 

13 Mgr. Nováková Alena   2 učitelka ano ano 

14 Mgr. Pospíšilová Jana 7   učitelka ano ne⃰ 

15 Ing. Smolka Pavel, Ph.D 2   učitel ano ano 

16 Ing. Smolková Eva   1  učitelka ano ano 

17 Mgr. Sokol Miroslav 2   učitelka ano ano 

18 Mgr. Stašová Štěpánka 7  5 učitelka ano ne⃰ 

19 Mgr. Ševčíková Marta   2 učitelka ano ano 

20 Mgr. Štěpoňcová Sabina   6 učitelka ano ano 

21 Mgr. Vilimová Jana 7   učitelka ano ne⃰ 

22 Mgr. Zajíčková Barbora  0,75 2 učitelka ano ano 

23 Mgr. Zubíčková Jitka 9   učitelka ano ano 

 

⃰uznávaný odborník z praxe 

⃰⃰ ⃰  probíhající studium pedagogiky 
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1.4 Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2018/2019 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Veřejnosprávní činnost  68-43-M/01 

ŠVP Právo a veřejná správa  

denní forma vzdělávání 

Přihlášeno 16/ přijato 16/ ZL 13 

 

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 19/ přijato 19/ ZL 14 

Přihlášeno 28/ přijato 27/ ZL 20 

Přihlášeno 18/ přijato 16/ ZL 7  

Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Přihlášeno 47/ přijato 30/ ZL 18 

Sociální činnost 75-41-M/01 

ŠVP Sociální správní a pečovatelská činnost 

 

Přihlášeno 22/ přijato 20/ ZL 13 

Ošetřovatel 53-41-H/01 

ŠVP Ošetřovatel 

denní forma                                            

 

Přihlášeno 38/ přijato 32/ ZL 19                   

Ortoticko-protetický technik 53-44-M/01 

ŠVP Ortoticko-protetický technik 
Přihlášeno 20/ přijato 20/ ZL 18 

Celkem k 31. 5. 2019 denní studium  Přihlášeno 208/ přijato 180/ ZL 122              
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1.5 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

 Třídnictví, kmenové učebny a šatny ve školním roce 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stav v 30. 6. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Třída Třídní učitel/ka (TU) 
Počet žáků ve 

třídě 
(dívky/chlapci) 

Kmenová 

učebna 

1 MK 1 Mgr. Zedek 23 11/12 303 

2 SM 1 Mgr.Schneberger 14 1/13 222 

3 PL 1 Mgr. Suková 24 22/2 310 

4 VS+SČ 1 Mgr. Baláš 14+13 21/6 308 

5 ORT 1 Mgr. Králová 17 7/10 219 

6 OŠ 1 Mgr.Chmelařová 22 20/2 117 

7 OŠ 1 V PhDr. Čížková 13 11/2 117 

8 
EMS 2. A 

MK2.A 
Mgr. Švajda 18/6 11/13 309 

9 SM2.A Mgr. Najvarková 21 6/15 312 

10 PVS+SČ2.A Ing. Kubíčková 10+16 25/1 319a 

11 PL 2 Mgr.Čaldarisová 21 20/1 212 

12 OŠ 2 Mgr. Tomečková 21 18/3 116 

13 OŠ2 V Mgr. Stašová 18 17/1 119 

14 SM 3. A Ing. Zdařil 23 1/22 213 

15 EMS 3. A Ing. Ševčík 19 7/12 203 

16 PVS 3. A Ing. Němcová I. 21 15/6 204 

17 PL 3. A Mgr. Ligocká 20 20/0 304 

18 OŠ 3. A Mgr. Trigas 23 18/5 119 

19 OŠ 3. V Mgr. Králová 16 16/0 119 

20 VSČ 3. D Ing. Skubidová 23 15/8 310 

21 PL 4. A PhDr. Dvořáková 14 13/1 
320 

22   EMS 4. A Ing. Skubidová 12 5/7 

23 VSČ 4. A Mgr. Bittnerová 17 13/4 220 

24 SČ 4. A Mgr. Anglerová 14 13/1 220 

25 SM 4. A Mgr. Kašovská 22 5/17 115 
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 Celkový prospěch žáků a žákyň ve škole za školní rok 2018/2019 
 

Třída Počet žáků Prospěli 

s vyzname- 

náním 

Prospělo Neprospělo Opakují 

ročník 
Průměr 

třídy začátek 
šk. r. 

konec 
šk.r. 

MK1 21 23 11 10 2 0 1,737 

OŠ1 23 22 2 20 0 0 2,071 

OT1 17 17 3 14 0 0 1,975 

OV1 16 13 9 3 1 0 1,278 

PL1 25 24 16 8 0 0 1,372 

SČ1 12 13 2 10 1 0 1,955 

SM1 15 14 3 9 2 0 2,607 

VS1 13 14 4 10 0 0 2,305 

EM2 18 18 4 14 0 0 2,128 

MK2 6 6 1 4 1 0 2,457 

OŠ2 24 21 3 18 0 0 2,248 

OV2 17 18 6 9 3 0 1,630 

PL2 21 21 13 8 0 0 1,430 

PV2 11 10 2 8 0 0 1,870 

SČ2 14 16 2 14 0 0 2,158 

SM2 18 21 1 19 1 1 2,378 

VSČ3.D 22 22 2 15 5 0 2,120 

EM3 19 19 1 15 3 0 2,347 

OŠ3 24 23 3 19 1 0 2,500 

OV3 20 16 7 9 0 0 1,685 

PL3 20 20 4 15 1 0 1,805 

PV3 22 21 3 16 2 1 2,283 

SM3 22 23 0 20 3 1 2,515 

EMS 4 12 12 1 11 0 0 2,186 

PL 4 14 14 4 10 0 0 1,863 

SČ 4 15 14 3 11 0 0 2,017 

SM4 21 22 0 20 2 0 2,661 

VS 4 18 17 0 14 3 0 3,116 

Celkem 500 494 110 353 31 3 

 

2,100 

 

 Stav v 31. 8. 2019 
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 Porovnání průměrů  2015/16, 2016/17,2017/18 a 2018/19 

 
 

Předmět Průměr 

2015/16 

Průměr 

2016/17 

Průměr 

2017/18 

Průměr 

2018/19 

CHV Chování 1,018 1,005 1,050 1,054 

CJL Český jazyk a literatura 2,623 2,829 2,737 2,661 

AJ Anglický jazyk 2,655 2,617 2,522 2,452 

NJ Německý jazyk 2,481 2,547 2,517 2.668 

RJ Ruský jazyk 2,532 2,562 2,496 2,335 

DEJ Dějepis 1,910 2,380 2,360 2,269 

MAT Matematika 2,730 2,573 2,551 2.558 

FYZ Fyzika 2,356 2,949 2,562 2,214 

CHEM Chemie 3,067 3,022 2,398 2,191 

BIO Biologie 2,493 2,129 1,987 1,838 

IT Informační technologie 2,104 2,130 2,150 1,957 

TV Tělesná výchova 1,270 1,190 1,003 1,075 

EKO Ekonomika 2,394 2,544 2,397 2,288 

UCE Účetnictví 2,566 2,727 2,689 2,422 

PRN Právní nauka 3,080 1,483 2,861 2,174 

PSY Psychologie 1,627 2,045 2,039 1,938 

TS Teorie sportu 2,410 2,306 2,500 1,703 

MPV Mezinárodní právo veřejné 2,130 2,375 2,545 3,235 

EKL Ekologie 1,949 1,857 1,353 2,273 

FG Finanční gramotnost 1,957 2,164 1,907 2,035 

ZN Zdravotní nauka 1,750 1,862 2,214 2,130 

PCPS Praktická cvičení PRA a VS 1,278 1,611 1,538 2,045 

PRA Právo 1,979 1,938 2,506 2,439 

VKO Vybrané klinické obory 0 0 0 2,355 

VS Veřejná správa 2,157 2,279 2,231 2,518 

OK Odborné kreslení 0 0 0 1,000 

ZPSY Zdravotnická psychologie 1,764 1,705 2,192 2,578 

PX Praxe 1,046 1,000 1,000 1,603 

PED Pedagogika 1,655 2,196 1,970 1,724 

MAMG Marketing a management 2,869 2,754 2,964 2,758 

APSY Aplikovaná psychologie 0 2,100 1,727 2,445 

HN Hra na hudební nástroj 0 1,077 1,100 1,215 

DRV Dramatická výchova 1,117 1,172 1,124 1,110 
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 Vyhodnocení praktického vyučování žáků – odborné praxe, odborného výcviku 

 

 

Odbornou praxi ve školním roce 2018/19 vykonávalo celkem 168 žáků všech 2. a 3. ročníků maturitních 

oborů v rozsahu 15 pracovních dnů v termínu 27. 05. – 14. 06. 2019.  

 

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

 

Odborná praxe   Školní rok 2018/19 % 

Maturitní obory   27. 05. - 14. 06. 2019   

  Celkem tříd 10   

  Celkem žáků 168   

  Celkem odpracovaných hodin 15 871   

 

Neodpracované hodiny (lékař, nemoc, 

opakování ročníku, ukončení studia) 492 3,1 

 

Odbornou praxí si za školní rok prošlo celkem 168 žáků 2. a 3. ročníků maturitních oborů vzdělání na 

škole v plném rozsahu, tzn. 15 pracovních dnů. Žáci odpracovali celkem 15 871 hod., neodpracovali 492 

hodin, tj. 3,1 % z odpracovaných hodin. Z toho 2 žáci (Ťápalová, Long) nahrazují praxi o letních 

prázdninách, 2 žáci (Klempárová, Smiga) studium ukončili.  

 

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 % 

2016/17 170 

 

 15 043 

 

 

 

425 

 

 

2017/18 162 

 

-4,71 15 387 

 

+2,29 468 

 

+10,12 

2018/19 168 

 

+3,70 15 871 

 

+3,15 492 

 

+5,13 
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Graf č. 1 – Odborná praxe  

 

 
 

Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že v rámci odborné praxe ve šk. roce 2018/2019 dochází ke zvýšení 

počtu žáků oproti minulému roku o 6, tj. +3,70 %, k nárůstu počtu odpracovaných hodin na 15 871, tedy 

o 3,15 % více než v minulém školním roce. 

 

V uplynulém školním roce žáci neodpracovali celkem 492 hodin, což je o 5,13 % více než v loňském 

školním roce. Neodpracované hodiny jsou zameškány z důvodu nemoci, návštěvy lékaře, rodinných 

důvodů apod. 

 

Závěr:  

 

Ve školním roce 2018/19 vykonávali žáci školy souvislou odbornou praxi v rozmezí tří kalendářních 

týdnů v termínu 27. 05. – 14. 06. 2019. Žáci byli vybaveni Smlouvou o odborné praxi, další formuláře 

(Hodnotící kritéria, Docházkový list, Protokol praktické přípravy, Metodicko-organizační pokyny pro 

odbornou praxi a Návod pro garanta praxe k hodnocení praxe) byly ke stažení na webových stránkách 

školy. K sociálním partnerům, poskytujícím odbornou praxi žáků školy, patří mimo jiné Magistrát 

statutárního města Ostravy, Úřad městského obvodu Ostrava – Jih, Okresní správa sociálního 

zabezpečení Ostrava, Mateřská škola logopedická, Charita Ostrava, VÍTKOVICE STEEL, a.s., QQ 

Studio Ostrava s.r.o., ČECHYMEN a.s., FABEX MEDIA s.r.o., Česká průmyslová zdravotní 

pojišťovna, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Polar televize, Česká televize, apod. 

 

170

15043

425162

15387

468168

15871

492

POČET ŽÁKŮ POČET ODPR.HODIN POČET NEODPR.HODIN

PŘEHLED ODBORNÉ PRAXE VE ŠK.ROCE 
2018/2019

2016/2017 2017/2018 2018/2019
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Vyhodnocení Odborného výcviku žáků  

 

 

Odborný výcvik ve školním roce 2018/19 vykonávalo celkem 162 žáků 2. a 3. ročníku učebního oboru 

Ošetřovatel v rozsahu: 

2. ročník denního studia – 1 den/6 hod. v týdnu, tj celkem 33 dnů/198 hod. za školní rok 

3. ročník denního studia – 2 dny/14 hod. v týdnu, tj. celkem 63 dnů/441 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 2018/19 

 

Odborný výcvik    Školní rok 2018/19   

Ošetřovatel Celkem tříd 4   

  Celkem žáků denního studia (2. + 3. r.) 44   

  Celkem žáků večerního studia (2.+ 3. r.)                 34    

 Celkem žáků denní + večerní studium                 78  

  Celkem odpr. hodin denní studium 12 512   

  Celkem odpr. hodin večerní studium 2 976   

 Celkem odpr. hodin denní + večerní st. 15 488  

  Neodpr. hodin denní + večerní studium 1 798 11,60 % 

 Zapl. produktivní činnost (hod.) 929 6 % 

 

 

Odborný výcvik za školní rok 2018/19 absolvovalo 78 žáků. Odpracovali celkem 15 488 hod., žáci 

denního a večerního studia neopracovali celkem 1 798 hodin, tj. 11,60 %; v rámci produktivní činnosti 

byla žákům zaplacena odměna za 929 odpr. hodin v Domově pro seniory Korýtko, což je 6 % 

z odpracovaných hodin. Ostatní firmy odměny za produktivní činnost žákům nevyplácí. 

 

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

žáka mentorem praxe a podklady splněných ošetřovatelských výkonů. 

 

 

Srovnání posledních tří školních let 
 

 

Tabulka č. 3 Odborný výcvik 

 

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

2016/17 65 16 013 1 933 

2017/18 71 14 061 1 603 

2018/19 78 15 488 1 798 

Porovnání šk. let 

2017/18 a 2018/19 v % 

Navýšení o 7 žáků,  

tj. 9,86 % 

Navýšení o 1 427 hod.,  

tj. o 10,15 % 

Navýšení o 195 hod.,  

tj. o 12,16 %  
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Graf č. 2 – Odborný výcvik 

 

 
 

Ve školním roce 2018/19 došlo k mírnému navýšení počtu žáků o 7 oproti roku 2017/2018. Toto 

navýšení je ovlivněno vyšším počtem žáků ve třetím ročníku denního studia. Z výše uvedeného taktéž 

vyplývá, že oproti předcházejícímu období mírně stoupnul počet odpracovaných hodin na 15 488, tj. o 

12,19 %, ale také se mírně navýšil počet neodpracovaných hodin o 195 hod., tj. 17,07 %. 

Tuto situaci ovlivnila dlouhodobá nemocnost žáků druhého ročníku denního studia. Rozdíly v počtech 

odpracovaných hodin jsou u žáků večerního studia, kteří v rámci odborného výcviku za jeden rok studia 

odpracují 96 hod., oproti žákům denního studia (2. ročník 198 hod., 3. ročník 441 hod. ročně). Žáci 

druhého ročníku denního studia v důsledku dlouhodobé nemocnosti si průběžně zameškané hodiny nad 

povolený limit nahrazovali v průběhu celého školního roku. 

 

 

 

Závěr:  

 

Ve školním roce 2018/19 vykonávali žáci 2. a 3. ročníku učebního oboru Ošetřovatel Odborný výcvik 

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

Domus, Dětské centrum Domeček, 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 rámci celého praktického vyučování se průběžně daří snižovat počet zameškaných hodin žáků na 

jednotlivých pracovištích. 
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 Hodnocení ukončení studia: 
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PL 4. A 14 14 2  9 3 2 1 3 3 1 2 

VS 4. A 17 13 0 5 8 3 5 8 8 4 4 

SM 4. A 22 19 0 12 7 2 5 7 6 2 4 

EMS 4. A 12 12 0 8 4 4 0 4 4 2 2 

SČ 4. A 14 14 0 9 5 2 3 5 5 3 2 

Celkem  79  72 2 43 27 13 14 27 26 12 14 

 

 

 

 

 Hodnocení ukončení studia: 

(závěrečná zkouška) 
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OŠ 3. A 22 22 6 15 1 1 0 0 1 1 0 

OŠ 3. V 18 15 11 4 0 0 0 1 0 1 0 

Celkem 42 37 17 19 1 1 0 1 0 2 0 
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 Přehled univerzit a vysokých škol, kam nastoupili žáci po ukončení čtvrtých ročníků: 
 

 

Název školy PL 4. A SČ 4. A VS 4. A EMS 4. A SM 4. A 

VŠB Ostrava    1  

VŠ Podnikání Ostrava      

Slezská univerzita Karviná      

Slezská univerzita Opava 1 2 4  3 

Ostravská univerzita 3 4   2 

Masarykova univerzita Brno      

Karlova univerzita Praha 1     

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha      

Zemědělská univerzita Praha      

Univerzita T. Bati Zlín      

Univerzita Palackého Olomouc 1     

VŠE Jindřichův Hradec    1  

VŠ Pardubice    1  

VŠ Ambis    1  

Newton College Praha 1     

VOŠ Ahol 2 1  2  

VOŠ jiné  2 1   

1-leté pomaturitní studium     1 

Studium na VŠ v zahraničí    2  

Práce v zahraničí     1 

zaměstnání 2 3 11 2 4 
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1.6 Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně 

patologických jevů 
 

 Činnost výchovného poradce: 

 

Ve školním roce 2018/2019 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 29 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. 

 

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. 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. 2019             PhDr. Lucie Dvořáková 

 

 



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
                                                                                                

23 
 

 

 

 Zpráva k činnosti výchovné poradkyně ve vztahu k inkluzi 
 

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 a realizace individuálních 

vzdělávacích plánů, konzultace se zákonnými zástupci (zletilými žáky). 

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, bylo zajištěno 

doučování.  

Ve školním roce 2018/2019 bylo vedeno 27 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), 

z toho 16 žáků s podpůrným opatřením druhého stupně.  Třetí stupeň podpůrných opatření byl stanoven 

u 5 žáků. Pátý stupeň podpory byl u jedné žákyně. Škole se dařilo efektivně zajišťovat podmínky pro 

naplňování individálních 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 speciálnim vzdělávacími potřebami. Rovněž proběhla návštěva Mgr. Olšákové 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.  

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. Byl stanoven koordinátor žáků 

nadaných a mimořádně nadaných. 

 Žáci během školního roku rozvíjeli své schopnosti v zájmových kroužcích.  

Např. v kroužku dramatickém, jehož výstupem byla divadelní hra, kterou žáci představili svým 

spolužákům, rodičům a pedagogickému sboru.  

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

potřebami vytvářet optimální podmínky pro jejich vzdělávání. 

Pro péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je využíván projekt Šablony (konkrétně 

Šablona – Školní speciální pedagog a Sociální pedagog). 

 

 

V Ostravě 15. 6. 2018 

Zpracovala: PhDr. Lucie Dvořáková 
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1.7 Činnost školního metodika prevence  2018/2019 
 

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

vychází z minimálního preventivního programu školy. Minimální preventivní program  

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

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

pro období let 2016 – 2020. 

 

Základním principem prevence sociálně patologických jevů ve školství obecně  

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

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

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

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

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

agresivitě, porušování zákona, či v závislosti  

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

pestrost forem preventivní práce s žáky. 

 

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

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

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

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

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

osobnostně volní vlastnosti studentů.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ostatních pedagogů a také zákonných zástupců.  

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

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

prevence zastává funkci sociálního pedagoga. 

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

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

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

prevence, a s dalšími odborníky v oblasti prevence.   

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

 

V Ostravě 25. 6. 2019 

 

Mgr. Jana Ligocká 

Školní metodička prevence 

 

 

 

 Preventivní akce ve školním roce 2018/2019 

 

Adaptační kurz prvních ročníků v rezortu Horizont  

Ve dnech 3. - 5. září 2018 proběhl adaptační kurz prvních ročníků všech nastupujících oborů AHOL 

Střední odborné školy, který žáci již tradičně strávili v beskydském H-Resortu. Cílem adaptačního kurzu 

bylo nejen stmelení třídního kolektivu, ale i seznámení s třídními učiteli, posílení disciplíny, fyzické 

kondice a povzbuzení kreativity a tvořivosti-to vše v drsných horských podmínkách Beskyd. 

Vpravdě dynamický náboj adaptačnímu pobytu pak dodali absolventi oboru Pedagogické lyceum, díky 

nimž si účastníci užili zimní olympiádu (kde absolutní vítězství připadlo velmi překvapivě sportovně 

založeným studentům Sportovního managementu), závody roztleskávaček, stavbu vodovodního potrubí 

i intelektuálně náročné paměťové hry. Velkou oblibu si rovněž získaly ranní rozcvičky spojené s během 

malebnou horskou krajinou. Zanedbáván pak nebyl ani společenský život-žáci absolvovali lekci tance a 

společenské etikety pod vedením manželů Dávidkových i diskotéku pod taktovkou absolventů.  Vše, co 

noví studenti zažili, pak bylo pro budoucnost zdokumentováno nejen fotografiemi, ale především 

autentickými záznamy pro školní časopis. Adaptační pobyt u 1. ročníků byl podpořen projektem MSK 

Prevence rizikových projevů chování. 
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Přednášky, besedy, interaktivní aktivity  

Zdravý životní styl 

Dne 23. 10. 2018 proběhl na SOŠ AHOL preventivní program „Zdravý životní styl". Tematicky 

zaměřené dopoledne bylo určeno všem studentům prvních ročníků, kteří navštívili šest stanovišť, kde se 

dozvěděli informace z oblastí závislostí, prevence pohlavních chorob, škodlivosti kouření, poskytnutí 

první pomoci, zdravého stravování či zábavy bez mobilního telefonu. Z následného hodnocení studentů 

vyplynulo, že nejvíce je zaujalo povídání s Mgr. Barochovou, která je vedoucí centra primární prevence 

Renarkon; rovněž kladně hodnocené stanoviště „Bavme se bez mobilního telefonu" nasvědčuje tomu, 

že pořád vede osobní kontakt před virtuální realitou. Na stanovišti pod názvem „Jste to, co jíte a pijete" 

se odborná porota přesvědčila o tom, že ani zdravé stravování není našim studentům cizí. Všechny první 

ročníky vystoupily  před porotou se zajímavými prezentacemi a dobrotami, které sami připravili. Vítězné 

třídě oboru Sociální činnost gratulujeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast na tomto soutěžním 

stanovišti. 

Tato preventivní akce je spolufinancována Moravskoslezským krajem projektem „Podpora aktivit v 

oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže" (č. 06370/2018/ŠMS/neinv). 
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Z této akce vytvořili studenti prvního ročníku Marketingové komunikace video, které je zveřejněno také 

na youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=7mNEw3JBWjE&feature=youtu.be 

 

 

 

Přednáška – Právní povědomí pro středoškoláky 

Na téma právní povědomí dne 27. 01. 2019 diskutovali studenti maturitního ročníku oboru Sociální, 

správní a pečovatelská činnost. Diskuze na takto široké téma zahrnovala tematiku z oblasti dodržování 

společenských norem v různých situacích. Podrobně jsme rozebrali, jaké tresty mladistvým mohou 

hrozit za jejich protiprávní jednání, bavili jsme se o situacích, ve kterých hrozí nejčastější porušení 

právních norem. Studenti se sami pokoušeli navrhnout preventivní program na téma Právní povědomí u 

dětí. Diskuzi jsme doplňovali skutečnými případy, abychom si všichni mohli lépe uvědomit následky, 

které hrozí z porušení právních norem. Přednáška byla realizována z preventivního programu Prevence 

rizikových projevů chování, který byl podpořen Moravskoslezským krajem. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7mNEw3JBWjE&feature=youtu.be
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Interaktivní kurz sebeobrany 

Dne 21. 3. 2019 proběhl na SOŠ Ahol v rámci tělesné výchovy minikurz sebeobrany. První ročníky 

oboru Pedagogické lyceum a Ortoticko-protetický technik si ukázaly, jak může vypadat neozbrojená 

obrana proti útočníkovi. Žáci se také dozvěděli, jak se zachovat ve stresových situacích, jak správně 

využít řízenou agresivitu a jak umět improvizovat ve vypjatých situacích. Akce je podporována 

projektem Moravskoslezského kraje „Prevence rizikových projevů chování" 

 

 

Exkurze a přednáška v Doléčovacím centru Renarkon 

SOŠ AHOL podporuje vzájemnou komunikaci a spolupráci s institucemi působícími v oblasti prevence 

rizikového chování. Dne 15. 4. 2019 se studentky 3. ročníku Pedagogického lycea vydaly na exkurzi do 

Renarkonu-Doléčovacího centra v Ostravě.  Sociální pracovníci nás seznámili s náplní práce pracovníků 

DC, činností jednotlivých zařízení Renarkonu. Zajímavé bylo i povídání s dlouholetým pracovníkem 

Terapeutické komunity v Čeladné. Věříme, že pro studentky byla exkurze přínosem.  
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Přednáška na téma Projevy agresivního chování na internetu a mobilních telefonech  

Dne 23. 05. 2019 proběhla na naší škole preventivní akce zaměřená na projevy agresivního chování na 

internetu a mobilních telefonech. Pojem kyberšikana je mezi studenty velmi rozšířený, a proto bylo cílem 

dnešní přednášky upozornit na rizika spojená s nebezpečím, které může internet a mobilní telefon 

způsobit. Studenti se seznámili s nejčastějšími projevy kyberšikany, jako je zasílání urážlivých a 

zastrašujících zpráv, pomluv, pořizování videí a fotografií s cílem poškodit vybranou osobu, zneužívání 

cizího účtu a vydírání pomocí mobilního telefonu. Věříme, že přednáška pod vedením poručíka Bc. 

Paláta byla pro naše studenty velmi přínosná a poučná. Akce proběhla v rámci projektu Prevence 

rizikových projevů chování dětí a mládeže, kterou podporuje Moravskoslezský kraj. 

 

 

 

Přednáška na téma HIV, AIDS a zdravé vztahy  

Dne 30. 05. 2019 proběhla na naší škole preventivní akce zaměřená na téma HIV-AIDS. V rámci 

přednášky zazněly základní informace o HIV/AIDS, původu viru HIV, způsobu přenosu, prevenci, 

testování a léčbě. 

Věříme, že přednáška pod vedením Mgr. Šnajdrové byla pro naše studenty velmi přínosná, poučná i 

zábavná. Žáci si své znalosti mohli vyzkoušet v soutěžích, které pro ně přednášející připravila.  

 

Zdravotně sportovní den 

  

Dne 18. 6. 2019 proběhla úspěšně akce s názvem Zdravotně sportovní den. Tato událost se týkala žáků 

základních škol A. Kučery a Gen. Janka. Akce probíhala na 8 stanovištích, kde si žáci mohli ověřit svou 

fyzickou kondici, zjistit správné držení těla, krevní tlak, výšku klenby za pomoci speciálních přístrojů 
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pod vedením studentů z oboru Ošetřovatel a Ortoticko-protetický technik. Také se žáci dozvěděli 

zajímavé věci z oblasti ošetřovatelství. Na každém stanovišti se plnily jiné úkoly, za které byli žáci 

bodováni podle daných pravidel a bodovací škály určené pro stanoviště. Na prvním stanovišti se žáci 

seznámili s využitím moderní technologie za pomocí létajícího dronu, díky kterému se dají udělat 

originální fotky z ptačí perspektivy. Druhé stanoviště bylo zaměřené na nízká, vysoká lana, plechovky 

a slacklinu, na kterých si mohli vyzkoušet jejich obratnost, rovnováhu a celkovou koordinaci těla při 

plnění zadaných úkolů.  Třetí se týkalo překážkové dráhy v tělocvičně, kde žáci měli proběhnout dráhu 

s překážkami za časový limit. Čtvrté bylo zaměřené na fitness a prověření fyzické kondice žáků. Páté 

bylo zaměřené na vědomostní test z oblasti zdravotnictví a účastníci si mohli rovněž vyzkoušet prvky 

z první pomoci. Šesté se věnovalo přednášce o zdravé stravě společně s možností ochutnávky. Sedmé 

bylo laserové bludiště, které museli žáci proběhnout bez zaznění zvukového signálu a za příslušných 

instrukcí. Osmé, tedy poslední stanoviště, se věnovalo měření lidského těla pomocí speciálních přístrojů, 

které využíváme u oboru Ortoticko-protetický technik, kde si žáci vyzkoušeli práci s těmito přístroji a 

dozvěděli se více o svém těle. Žáci zde zažili spoustu zábavy, soutěží a sportovních výkonů. 
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1.8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedení školy 
 

 

Jméno pracovníka září říjen listopad prosinec leden 

Angerová Zuzana, Mgr. ASPI 

 

 Zadavatel MZ  Hodnotitel MZ AJ 

Balaš Michal, Mgr. 

 

   Hodnotitel 

MZ ČJL 

Hodnotitel MZ 

ČJL 

Dvořáková Lucie, Ph.D., 

Mgr. 

     

Čaldarisová Renata, Mgr. ASPI 

 

    

Kasovská Alena, Mgr.   Zkvalitňování 

výuky přír. 

před. 

  

Králová Lucie, Mgr.     Zadavatel MZ 

PUP 

Kubíčková Eva, Ing.      

Ligocká Jana, Mgr. Konference pro 

ŠMP 

 Prevence 

rizik. chování 

 Zadavatel MZ 

PUP 

Mrázek Vlastimil, Mgr.      

Najvárková Gabriela, Mgr.      

Němcová Ivana, Ing. 

 

     

Obukhova Oxana, Mgr.     Zadavatel MZ 

Skubidová Eva, Ing. 

 

ASPI Konz. seminář 

pro 

management 

   

Schneberger Michal, Mgr.     Zadavatel MZ 

Sosnová Radmila, Ing. 

 

ASPI Konz. seminář 

pro 

management 

   

Stoklasová Kateřina, Mgr.     Zadavatel MZ 

Suková Kateřina, Mgr. 

 

Letní škola 

bohemistiky 

Rozvoj čtenář. 

gramotnosti 

   

Ševčík Jan, Ing. ASPI Učíme se 

obchodovat 

  Zadavatel MZ 

Švajda Lukáš, Mgr. 3D tisk     

Tomečková Julie, Mgr.  Zpestření 

výuky AJ na 

SŠ 

  Hodnotitel MZ 

ČJL, AJ 

Trigas Paskal, Mgr.      

Zdařil Miroslav, Ing. ASPI    Zadavatel MZ 

Zedek Veronika, Ing. ASPI Práce 

s talentovanou 

mládeží 

  Zadavatel MZ 
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Jméno pracovníka únor březen duben květen červen 

Angerová Zuzana, Mgr. Hodnotitel MZ 

AJ PUP 

 Písně ve 

výuce AJ 

  

Balaš Michal, Mgr. 

 

  Čtenářská 

gramotnost 

 Interaktivní výuka 

jazyků 

Dvořáková Lucie, Ph.D., 

Mgr. 

   Inkluze na 

PPP 

ŠAP kariérové 

poradenství  

Čaldarisová Renata, Mgr.   Školní projekt   

Kasovská Alena, Mgr.      

Králová Lucie, Mgr.      

Kubíčková Eva, Mgr. Školení 

maturitních 

komisařů 

Jak vyučovat 

přírodovědné 

předměty 

   

Ligocká Jana, Mgr. DPS DPS DPS DPS DPS 

Mrázek Vlastimil, Mgr.   Mobile 

Video- 

making 

Course 

  

Najvárková Gabriela, Mgr. Hodnotitel MZ 

AJ PUP 

Využití ICT 

ve výuce AJ 

Písně ve 

výuce AJ 

  

Němcová Ivana, Mgr. 

 

   Právní normy, 

ŠVP 

 

Obukhova Oxana, Mgr.  Hodnotitel 

MZ RJ PUP 

  Využití MC 

Office ve výuce 

Skubidová Eva, Ing. 

 

   Právní normy, 

ŠVP 

 

Schneberger Michal, Mgr.      

Sosnová Radmila, Ing. 

 

   Právní normy, 

ŠVP 

 

Stoklasová Kateřina, Mgr. Zadavatel MZ 

PUP 

    

Suková Kateřina, Mgr. 

 

   Právní normy, 

ŠVP 

 

Ševčík Jan, Ing. DPS DPS Školní projekt 

DPS 

DPS DPS 

Švajda Lukáš, Bc. Grafy a tabulky 

ve výuce  

    

Tomečková Julie, Mgr. Hodnotitel MZ 

ČJL, AJ PUP 

    

Trigas Paskal, Mgr.   Školní projekt   

Zdařil Miroslav, Ing.      

Zedek Veronika, Mgr.      
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1.9 Žákovský parlament 
 

Žákovský parlament AHOL – Střední odborné školy, 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 2018/2019 vykonávala funkci předsedy Žákovského parlamentu Barbora 

Ohřálová, žákyně 4. ročníku oboru Pedagogické lyceum, která funkci předala nově zvolenému 

předsedovi Pavlu Wagnerovi, žákovi 1. ročníku oboru Veřejná správa a regionální rozvoj, a to v dubnu 

2019. 

Předsedkyně Žákovského parlamentu seznámila všechny členy Žákovského parlamentu 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 2018/19: 

 zapojení žáků školy do charitativní činnosti 

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

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

soutěží; 

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

informovali své spolužáky o zapojení do této soutěže; 

 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. 
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Ve školním roce 2018/19 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. 

Ve spolupráci s neziskovou organizací Bez mámy, jejímž posláním je pomoc osiřelým dětem v 

tanzanském Mahangu, zorganizoval žákovský parlament výstavu. Součástí výstavy, byla i přednáška o 

činnosti organizace a o možnostech, jak organizaci podpořit, či jak se do její činnosti zapojit coby 

dobrovolník. 

Žákovský parlament pod vedením Barbory Ohřálové zorganizoval finanční sbírku na podporu uvedené 

organizace, kdy se jim podařilo shromáždit částku 5706,- Kč, za niž byly na vernisáži zakoupeny dva 

obrazy k výzdobě školy, které nám všem budou tuto akci připomínat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.10 Činnost zájmových kroužků  
 

 

Ve školním roce 2018/2019 AHOL – Střední odborná škola nabídla svým žákům vedle standardní výuky 

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

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

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

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

působící při AHOL – SOŠ. 
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Ve školním roce 2018/2019 měli žáci možnost účastnit se těchto zájmových kroužků: 

* Kroužek informačních technologií a médií – Mgr. Vlastimil Mrázek 

* Kroužek ECDL – Mgr. Vlastimil Mrázek 

* Historický kroužek – Mgr. Kateřina Suková 

* Matematický kroužek – Mgr. Lukáš Švajda 

* Fitness kroužek – Ing. Miroslav Zdařil 

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

* Kroužek ošetřovatelství – Mgr. Lucie Králová 

* Kroužek ruského jazyka – Mgr. Oxana Obukhová 

* Příprava k PET/FCE certifikátům – Mgr. Maxwell Glen 

* Ochotnické divadlo – Mgr. Suková Kateřina, Mgr. Eva Rastočná 

* Kroužek německého jazyka – Mgr. Darja Pavlisková 

 

Kroužek informačních technologií a médií  

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 (Novation, Push2). 

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

objektivem 50 mm.  Fotili pak v interiéru i exteriéru.  

 

Kroužek ECDL 

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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Přehled ECDL uchazečů (školní rok 2018-19) 

Jmenný seznam žáků, kteří absolvovali ECDL testy. 

Čajanek Tomáš, Damovský Jan, Hrabovská Veronika, 

Kleinová Klára, Nguyenová Jennifer, Novák Michal, Redl 

Jakub, Reichel Tereza, Štverka Matěj, Vašenková Tereza, 

Wunschová Viktorie. 

 
Školení ECDL vyučoval: Mgr. Bc. Vlastimil Mrázek, DiS. 

 

 

 

Statistika úspěchu u zkoušek ECDL: 

Počet uchazečů: 11 

Počet vybraných modulů: 22 

Počet úspěšných modulů: 22 (100%) 

Počet neúspěšných: 0 (0%) 

 

 

 

Historický kroužek 

Kroužek při škole pracuje již několik let – náplní jeho činnosti je nejen prohlubování znalostí v oblasti 

historie a národopisu, ale i příprava žáků na odborné historické práce, zejména pak na zvládnutí jejich 

metodiky, a příprava na odborné historické soutěže. V letošním školním roce se jednalo zejména o 

přípravu na Středoškolskou odbornou činnost, kde bylo rozpracováno téma Řád německých rytířů a jeho 

zásah do českých dějin. 

 

Matematický kroužek 

Na SOŠ AHOL s. r. o. každý týden pravidelně probíhal matematický kroužek, jehož úkolem bylo 

přiblížit matematickou problematiku žákům, kteří to potřebovali. Studenti napříč obory a ročníky se s 

vyučujícím domlouvali na látce, které bylo nutno porozumět. Kroužek byl pro žáky přínosný a spousta 

z nich hodlá docházet do matematického kroužku i v příštím školním roce.  

 

Fitness kroužek 

Už v září měli žáci možnost přihlásit se do fitness kroužku, který probíhal každou středu od 15 do 16 

hodin. V prvních měsících se účastníci učili základní cviky jak s vlastní váhou, tak se závažím, dokud 

nebyl každý připraven přejít do plného tréninku. Žáci se nejen naučili cvičit, ale také vnímat svůj vlastní 

pohyb. Jakmile se všichni zdokonalili v základních cvicích, došlo na trénování jednotlivých partií, 

kruhových tréninků celého těla a kardio tréninků. Tréninky probíhaly ve skvěle vybavené školní 

posilovně a příští rok se budoucí účastníci mohou těšit na možnost trénovat pod širým nebem na nových 

venkovních hřištích! 

22

0

ECDL testy

úpěšných neúpěšných
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Školní časopis Mucin a žurnalistický kroužek 

 

Školní časopis MUCIN a žurnalistický kroužek byl od září 2018 přebrán novou redakcí pod vedením 

Mgr. Julie Tomečkové. Šéfredaktorkou se stala zapálená studentka prvního ročníku Sociální činnosti – 

Natálie Godulová. Práce ve školním časopise studenty učí porozumět publicistickému stylu a jeho 

jednotlivým slohovým útvarům, zejména pak zprávě, recenzi či rozhovoru; korektuře; formální úpravě 

a v neposlední řadě pokročilé práci s programy jako Microsoft Word či Adobe Photoshop. Žáci zvládají 

sesbírané články kompletovat do finální podoby 20 – 28 stránkového dokumentu, který následně 

kompletují v tištěné podobě a distribuují po 1 výtisku do třídy. Jeho elektronickou verzi pak zveřejňují 

na oficiálních stránkách školy.  
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Kroužek ošetřovatelství 

Kroužek ošetřovatelství byl v letošním školním roce 2018/2019 zaměřen na procvičování základů 

ošetřovatelské péče, první pomoci a klinické propedeutiky. Žáci jsou připravováni jak teoreticky, tak 

prakticky na závěrečné zkoušky. Kroužek ošetřovatelství většinou navštěvují žáci posledního ročníku. 

Žáci, kteří kroužek absolvují, bývají úspěšní u státní závěrečné zkoušky. 

Kroužek ruského jazyka  

 

Ve školním roce 2018/2019 pravidelně probíhal kroužek ruského jazyka, jehož náplní bylo v prvé řadě 

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

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

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

komunikačních a konverzačních schopností v ruském jazyce. Studenti se dále zabývali ruskými reáliemi, 

jako například hudební scénou, zvyky a svátky, typickými pokrmy a slavnými tamními osobnostmi. V 

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

 

Příprava k PET/FCE certifikátům 

V kurzu připravujícím na zkoušku PET (Preliminary English Test) si žáci procvičovali a zdokonalovali 

své dovednosti čtení a psaní, poslechu a konverzace. Zkouška vyžaduje, aby byl žák schopen přečíst a 

porozumět hlavním myšlenkám textů v různých zprávách, letácích a novinách. Procvičování konverzace 

se především zaměřovalo na schopnost zapojit se do rozhovoru a bez obtíží hovořit o sobě a o oblíbených 

a neoblíbených věcech. Žáci se učili doplňovat do textu chybějící slova, psát kratší ucelená sdělení. 

U poslechu si procvičovali schopnost porozumět pozvolněji plynoucím monologům a sdělením a nalézt 

ve sděleních faktické informace.  

Přípravný kurz FCE (First Certificate in English) byl přípravou pro získání mezinárodního certifikátu 

Cambridge FCE z anglického jazyka. Zkouška FCE je nejrozšířenější a zároveň celosvětově uznávanou 

zkouškou. Úspěšní kandidáti mají rozšířenou slovní zásobu a dokáží formulovat argumenty a používat 

komunikační styly odpovídající široké škále situací. Mají povědomí o jednotlivých vrstvách jazyka, 

zdvořilostních konvencích a stupních formálnosti, které jsou jazykem vyjádřeny. 
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Úspěšní studenti u mezinárodních zkoušek Cambridge English na střední škole AHOL, s.r.o. ve 

školním roce 2018/2019 

Jako každým rokem se na naší škole studenti připravují k britským mezinárodním zkouškám 

Cambridge English různých úrovní. Ve školním roce 2018/2019 byli studenti průběžně připravováni 

v odpoledních kurzech ke zdárnému složení zkoušek PET a FCE. 

Studenti byli vedeni během kurzu rodilým mluvčím a procvičovali za použití výukových materiálů 

všechny dovednosti nutné pro složení zkoušky. Škola umožnila přihlášení studentů ke zkouškám a 

nyní jsou téměř všichni studenti majiteli mezinárodních certifikátů Cambridge English s tím, že jim 

částka za zkoušku byla školou proplacena. 

Studenti absolvovali testování v letním termínu 2019. Zkoušku FCE složili úspěšně studenti Jan 

Schuska a Rebeka Lea Tvrdoňová se známkou B a Matěj Antončík a Vivienne Long se známkou 

C, všichni na úrovni B2.  U zkoušky PET uspěly studentky Kateřina Konečná, která dosáhla úrovně 

B1, a  Zuzana Filgasová a Jenifer M. Phu Nguyenová, které dokonce získaly výsledek 

s vyznamenáním, neboť dosáhly až úrovně B2 dle měřítka mezinárodních zkoušek Cambridge English, 

a tudíž je to pro ně velký úspěch.  

Nezbývá nic jiného než poblahopřát všem úspěšným kandidátům a těšit se na další zdolávání znalostí 

v anglickém jazyce, které budou rovněž takto pozitivně ohodnoceny.   

 

Kroužek německého jazyka 

Ve školním roce 2018/2019 probíhal kroužek německého jazyka pro talentované žáky a doučování. Jeho 

náplní byla jednak příprava budoucích maturantů ke státní závěrečné zkoušce, a to jak k písemné části, 

tak i k ústní, a dále pomoc studentům s obtížnými gramatickými jevy z nejrůznějších tematických 

okruhů. Žáci, kteří se připravovali k maturitě, se seznámili s pracovními listy ústního zkoušení a osvojili 

si všechny části maturitní zkoušky, vyzkoušeli si velké množství písemných testů i ústních zkoušení 

„nanečisto“, byli upozorněni na typické chytáky, naučili se efektivněji pracovat s časem při psaní testů, 

rozšířili si slovní zásobu a možnosti kompenzačního vyjadřování, rozvinuli komunikační a konverzační 

schopnosti a mnoho dalšího. 

 

Ochotnické divadlo – Mgr. Suková Kateřina 

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 Zkrocení zlé ženy, která se 

uskutečnila 13. května 2018 v KD K-Trio v Ostravě – Hrabůvce.  
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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. 

 

 

 

1.11 Cíle školy v školním roce 2019/20 
 

Pro školní rok 2019/2020 byly zpracovány nové cíle s konkrétní odpovědností a termíny plnění. Tyto cíle budou 

součástí Plánu práce a organizace školy ve školním roce 2019/2020 s platností od 1. 9. 2019. 

 

1. Kariérové poradenství před vstupem na střední školu 

 

a. Podpora rozhodování žáků před vstupem na AHOL-SOŠ 

 Náborové akce na základních školách 

 Navázání spolupráce s poradenskými pracovníky ZŠ 

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

přijímací zkoušky 
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 Vytvoření workshopů pro přiblížení oborů vzdělání na střední odborné škole 

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

 

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

 Individuální setkání s rodiči a budoucími žáky před přijímacím řízením 

 Komunikace se žáky a rodiči před nástupem do 1. ročníku 

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

 

2. Preventivní a intervenční nástroje v průběhu studia 

a) Finanční podpora 

 Vyhledávání talentovaných žáků pro prezentaci školy 

 Zapojení žáků do soutěží s finančním ohodnocením 

 Přehled plánovaných soutěží 
 Dosažení umístění v soutěžích nad rámec školy 

 Zajištěním možnosti získávání certifikátů v průběhu studia na střední škole – 

zainteresovat větší počet žáků škol 

 

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

Termín: talentovaní žáci a plán soutěží – září 2019 

Ostatní průběžně 

b) Výuka a motivace 

 Motivační systém hodnocení 

 Využití e-learningového vzdělávání 

 Posílení motivace žáků prostřednictvím účastí na školních akcí 

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

Termín: průběžně, na každé poradě ŘŠ 

 

c) Zvýšení úspěšnosti u maturitních zkoušek 

 Podíl úspěšných v % z počtu přihlášek jarní a podzimní období  

Český jazyk a literatura 80 % 

Cizí jazyky 85 % 

Odpovídají: Vedoucí PK 

Termín vyhodnocení je stanoven k 30. 10. 2020 

 

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

 Zapojení odborníků z praxe, zapojení jednotlivých firem do přímé výuky 

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

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

Mgr. Potoková – spolupráce s organizacemi pro odborný výcvik 

 



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
                                                                                                

42 
 

3. Pedagogický sbor a spolupráce s dalšími subjekty 
 Posílení spolupráce mezi pedagogy 

 Věnovat se pomoci novým, začínajícím učitelům 

 Povinná účast pedagogů na školeních dle odbornosti 

 Realizovat vzdělávání pedagogů v rámci šablon 

Odpovídá: Ing. Sosnová, Ing. Císař 

 

 

1.12 Cíle školy v školním roce 2018/19 - VYHODNOCENÍ 
 

1. Profilace žáků v rámci vybrané odbornosti 

 

 V rámci příslušných projektů mobilit všestranně podporovat stáže žáků v zahraničních školách, u 

zahraničních zaměstnavatelů a v rámci ČR zajišťujících odborné vzdělávání. Pro tuto podporu 

maximálně využít legislativní nástroje, finanční zdroje a možnosti vyhlašovaných programů. 

 Dokončit ve spolupráci v oblasti dobrovolného vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy, 

který se odborně připravuje pro potřeby zaměstnavatele. 

 Zapojení odborníků z praxe, zapojení jednotlivých firem do přímé výuky 

Z: zástupce ředitele pro praxi Bc. Kučerová 

T: průběžně celý rok 

 

VYHODNOCENÍ: 

AHOL SOŠ se podařilo realizovat zahraniční spolupráci v rámci projektu Erasmus + (Učíme se podnikat.) Žáci 

oboru Ekonomiky a podnikání mohli rozvíjet základní a průřezové dovednosti. Hlavně podnikavost, jazykové 

dovednosti, digitální kompetence. Žáci založili žákovský minipodnik, který vykonává činnost po celou dobu 

realizace projektu pod vedením vybraných pedagogů - koučů.  Zaměření jednotlivých podniků: cestovní kancelář, 

bistro, catering a marketingová a reklamní agentura. Členové jsou v rolích majitelů i zaměstnanců, vyzkouší si 

různé pozice - obchod, marketing, účtárna, PR, apod, - podle zaměření. (viz. kap. 1.18.10.) 

 

Zapojení odborníků z praxe do výuky není jednoduché, ale na přímé výuce se podílel Radek Erben, který 

rozvíjel mediální gramotnost žáků. Velkou pomocí u oboru Ortoticko-protetický technik je firma PROTEOR, 

kdy na výuce se podílí MUDr. Petr Krawczyk. 

 

2. Zajištění maximální prezentace školy a prestiže školy 

 Zvýšení úspěšnosti v hodnocení žáků 

 Dosažení umístění v soutěžích nad rámec školy 

 Zajištěním možnosti získávání certifikátů v průběhu studia na střední škole 

 

Z: vedoucí PK, metodická komise, vedení školy 

T: průběžně celý rok  

 

VYHODNOCENÍ: 

 Ve školním roce 2018/19 bylo v prvním pololetí vyznamenaných 87 žáků, z toho 13 žáků s průměrným 

prospěchem 1,00. V druhém pololetí školního roku to již bylo 90 žáků, kdy 15 žáků mělo průměr – 1.00 

 Dosažení umístění v soutěžích nad rámec školy 

Mezi výborné výsledky patří: 
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V celoevropská soutěži Euroscola 2018 – celkem vyhrálo 9 týmů z celé Evropy, žáci AHOL SOŠ jeli 

jako vítězové do Štrasburku: 3PV: Alexandr Horváth, Jiří Kaloč, David Marton, Nikola Revendová, 

Simona Paternová, EMS2: Jan Damovský, EMS1: Radim Jauerník  

 

Žáci naší školy dosáhli skvělého úspěchu v podzimní mezinárodní soutěži Slezské univerzity, 

Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. I přes silnou konkurenci Jan Kadlec (EMS2) získal 1. 

místo se svým příspěvkem na téma „Je zisk jediným měřítkem úspěchu podnikatele.“ Další úspěšnou 

reprezentantkou naší školy se stala Veronika Hrabovská (PV3), která s tématem „Můj budoucí 

inteligentní dům aneb jak si představujete bydlení v budoucnosti?" skončila na 3. místě. 

 

Puškinův památník 2019 proběhl v Bohumíně. I přes silnou konkurenci se naše žákyně oboru 

Pedagogické lyceum Zuzana Filgasová, Natálie Vašicová a Klára Drabinová se svým vystoupením na 

písně Александра Бородина „Улетай на крыльях ветра" из оперы „Князь Игорь" a Игоря 

Матвиенко «Конь» umístily na 4. místě.  

 

 

 Zajištěním možnosti získávání certifikátů v průběhu studia na střední škole: 

 

Tradičně zde patří certifikáty ECDL - Přehled ECDL uchazečů (školní rok 2018-19) 

 

Jmenný seznam žáků, kteří absolvovali ECDL testy: 

Čajanek Tomáš, Damovský Jan, Hrabovská Veronika, Kleinová Klára, Nguyenová Jennifer, Novák 

Michal, Redl Jakub, Reichel Tereza, Štverka Matěj, Vašenková Tereza, Wunschová Viktorie. 

 

Dalšími certifikáty jsou jazykové certifikáty 

 

Studenti absolvovali testování v letním termínu 2019. Zkoušku FCE složili úspěšně studenti Jan 

Schuska a Rebeka Lea Tvrdoňová se známkou B a Matěj Antončík a Vivienne Long se známkou C, 

všichni na úrovni B2.  U zkoušky PET uspěly studentky Kateřina Konečná, která dosáhla úrovně B1, a 

Zuzana Filgasová a Jenifer M. Phu Nguyenová, které dokonce získaly výsledek s vyznamenáním, 

neboť dosáhly až úrovně B2 dle měřítka mezinárodních zkoušek Cambridge English a tudíž je to pro ně 

velký úspěch.  

 

3. Zajištění vzdělávání pedagogů 

 

 Umožňování vzdělávání zaměstnanců škol v oblasti kariérového poradenství a jejich přímé 

komunikace se zaměstnavateli a pobočkami Úřadu práce. 

 V rámci příslušných projektů mobilit všestranně podporovat stáže pedagogů v zahraničních školách, u 

zahraničních zaměstnavatelů a v rámci ČR  

 Realizovat vzdělávání pedagogů v rámci šablon 

 Napomáhat vytváření podmínek pro další vzdělávání učitelů odborných předmětů 

vyžadovat od pedagogických pracovníků v oblasti odborného vzdělávání průběžné doplňování jejich 

odborných znalostí s využitím všech forem při maximálním využití spolupráce se zaměstnavateli. 

 

VYHODNOCENÍ: 

 

Škola k dalšímu vzdělávání využila vyhodnocení šablony a také zapojení do mezinárodních projektů.  

Název projektu: Podpora profesního růstu pedagogů AHOL-SOŠ (šablony) 
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Poskytovatel: MŠMT 

Doba realizace: 9/2017 – 8/2019 

Částka: 1.057.211,- Kč 

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 

Podpora profesního růstu pedagogů AHOL-SOŠ (šablony) – účast na školeních 

Mgr. Oxana Obukhova – Efektivní využití MS Office a výukových technologií (24 h) 

Mgr. Renata Čaldarisová – Jak udělat se žáky dobrý školní projekt (8 h) 

Mgr. Michal Balaš – Dílna čtení k rozvoji čtenářství na SŠ (8 h) 

Mgr. Paskal Trigas – Jak udělat se žáky dobrý školní projekt (8h) 

Ing. Jan Ševčík - Jak udělat se žáky dobrý školní projekt (8h) 

Mgr. Kateřina Suková – Rozvoj čtenářské gramotnosti v odborných předmětech SŠ (8h) 

Mgr. Lukáš Švajda – Odborné využití tabulek a grafů ve výuce (8h) 

Ing. Eva Kubíčková – Jak vyučovat přírodovědné předměty jinak (8h) 

Mgr. Julie Tomečková – Zpestření výuky anglického jazyka na SŠ (8h) 

 

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ – Cílem této zvolené šablony bylo 

rozšířit spolupráci se zaměstnavateli, a to setkáváním u kulatých stolů. Setkávání koordinoval Mgr. Trigas a 

zjištěné poznatky od odborníků jsme vyhodnotili, závěry aplikovali do nových ŠVP a výukové praxe. 

V rámci příslušných projektů mobilit dosud neproběhla stáž pedagogů v zahraničních školách, u zahraničních 

zaměstnavatelů; tento úkol zůstává výzvou pro nadcházející školní rok. 

 

4. Zajištění růstu kvality vzdělávání  

 zajištění výukových materiálů v elektronické podobě, 

 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, 

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

 

VYHODNOCENÍ: 

 

Pro zlepšení dostupnosti výukových materiálu škola využívá školní knihovnu dokumentů a systém Moodle, 

Žáci mají do systému přístup a mohou čerpat z databanky podkladů, příkladů a řešených úloh. Uvedený systém 

mohou využívat i žáci s individuálním vzdělávacím plánem, kdy plní úkoly a posílají vyučujícím. Následně se 

dostaví jen na ústní vyzkoušení. O systém pečuje vedoucí předmětové komise Ing. Miroslav Zdařil. 

Seznámení s novými metodami učení měli žáci možnost zapojit se aktivit pro ovládání dronu, které pro ně 

připravil opět Ing. Zdařil. Pod vedením Mgr. Lukáše Švajdy měli možnost proniknout do tajů 3D tiskárny. 
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Pro podporu vzdělavatelů, zadavatelů i jednotlivců vznikají nové nástroje, které mají za cíl usnadnit orientaci v 

požadovaných kompetencích – digitálních znalostech. Pro oblast přenositelných digitálních kompetencí je 

nejrozšířenější koncept ECDL, kdy škola zapojuje žáky pro získání certifikátů. Přípravu na ně provádí přímo ve 

škole pod vedením Mgr. Vlastimila Mrázka 

 

 

Statistika úspěchu u zkoušek ECDL: 

Počet uchazečů: 11 

Počet vybraných modulů: 22 

Počet úspěšných modulů: 22 (100%) 

Počet neúspěšných: 0 (0%) 

 

 

 

V rámci rozvoje informačních technologií 

Předmět Informační technologie probíhá ve všech oborech vzdělávání, vždy minimálně ve dvouhodinové 

týdenní dotaci. Využili jsme disponibilní hodiny pro zvýšení počtu hodin informatiky. Doporučujeme pracovat s 

ICT v dalších oborech (předmětech). Žáci se mohou procvičit v práci s počítačem na praktických úlohách z 

jiných oborů a v informatice zbude tak víc času na informatické myšlení a programování 

Ve školním roce se na výuce Informační technologie podíleli interní i externí vyučující. Škola usiluje o jejich 

profesní růst, kdy jim doporučila zapojení do komunity učitelů informatiky (FB skupina Učíme informatiku a do 

digicentra Elixíru do škol). 
Podařilo se zapojit do výuky PhDr. Smolku z katedry pedagogické fakulty, který se již dlouhodobě věnuje 

informatice. 

 

Přípravě učitelů na tyto změny jsme využili šablonu – zapojení ICT technika do výuky na SŠ 

Cílem této aktivity je umožnit  působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů, eliminovat 

technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s 

digitálními technologiemi. Všichni vyučující se účastnili semináře k tvorbě Moodle a navíc Mgr. Obuchová 

absolvovala kurz ICT znalostí a dovedností v Praze. 

 

Z: vedoucí PK, metodická komise, vedení školy 

T: průběžně celý rok 

 

 

5. 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. Zedek, Ing. Skubidová 

T: září 2018 
 

VYHODNOCENÍ: 

 
K výběru školy byly realizovány Dny otevřených dveří (22. 11. 18, 5. 12. 18, 12. 1. 19 a 12. 2. 19).  V těchto 

termínech proběhla prezentace jednotlivých oborů, hosté byli provedení školou. Následně byl prostor k 

zodpovězení dotazů. Škola se snažila zajistit atraktivní program a pozvat na uvedené termíny zajímavé hosty, 

pozvání přijali absolventi školy. V závěru každého dne proběhl pohovor rodičů s vedením školy. 

22

0

ECDL testy

úpěšných neúpěšných
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Žákům byl nabídnut přípravný kurz pro zvládnutí přijímacích zkoušek, o který byl zájem. Byli vybráni 

vyučující matematiky a českého jazyka, kteří s budoucími žáky dvakrát v průběhu kurzu provedli přijímací 

testy nanečisto. Žáci měli možnost zjistit nedostatky v učivu. Kdo z budoucích žáků měl zájem, mohl se po 

skončení kurz se ještě účastnit připravených workshopů. 

Pro zvýšení spolupráce se základními školy proběhly v školním roce 18/19 následující workshopy: 

 Dne 1. 11. 2018 k nám zavítali žáci ze ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové na workshop, který se 

týkal seznámení práce s DRONem a 3D tiskem. 

 18. 12. 2018 se uskutečnilo setkání se žáky ZŠ Zelená, kdy se řešila následující témata – prosazení 

se na trhu, propagace, reklama, vedení webových stránek, FB, Instagramu + konkrétní ukázky. 

 Dne 17. 5. 2019 proběhl workshop zaměřený na létání s dronem, 3D tisk a virtuální realitu pro ZŠ 

Klegova. 

 Dne 18. 6. 2019 proběhla úspěšně akce s názvem Zdravotně sportovní den. Tato událost se týkala 

žáků základních škol A. Kučery a Gen. Janka. 

 21. 6. 2019 se na naší škole uskutečnilo setkání s moderátory rádia Orion paní Magdou Otáhalovou a 

panem Radkem Erbenem. Pro žáky ZŠ Hornická z Hlučína si připravili zábavné dopoledne formou 

moderátorských aktivit. 

 

Škola pořádala přípravný kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin věnovaných přípravě k přijímacím zkouškám 

z českého jazyka a matematiky. Kurz probíhal od ledna do března 2019 vždy ve středu (mimo jarní prázdniny). 

 

 

1.13 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
       

Prezentace školy ve školním roce 2018/2019 

Prezentace školy ve školním roce 2018/2019 

 

6. 9. 2018 – Zahájení školního roku v aule školy AHOL, Dušní - MK, OT, SM, PL, VS, OŠ 

11. 9. 2018 – První pomoc řidičům – OŠ 2  

8. 10. 2018 – Preventivní měření krevního tlaku na ZŠ Halasova 709/30 – OŠ 2 

23. 10. 2018 – Preventivní akce Zdravý životní styl - 1. ročníky 

12. – 16. 11. 2018 – Autobusy, prezentace školy pro žáky 9. ročníků základních škol – 2., 3. a 4. ročníky 

1. 11. 2018 – Multimediální workshop pro žáky ZŠ Emílie Lukášové (Dron a 3D tisk) – výběr MK 1 

26. 11. 2018 – Okresní kolo SŠ KB Florball Challenge – výběr ze všech ročníků 

30. 11. 2018 – Olympiáda v ČJ – vybraní žáci napříč ročníky  

30. 11. 2018 – vítězství v soutěži Euroscola – Alexandr Horváth, Jiří Kaloč, David Marton, Simona Paternová, 

Nikola Revendová (PV 3), Radim Jaureník (MK1), Jan Damovský (EM2).  

30. 11. -1. 12.2018 – Veletrh vzdělávání Středoškolák, vysokoškolák – Černá louka, Ostrava 

6. 12. 2018 – Mikulášská besídka v Dětském centru Domeček – SČ 2 

13. 12. 2018 – Vánoční punč 

17. 12. 2018 – soutěž v obvazování – OŠ 1, OŠ 2, OŠ 3 

18. 12. 2019 – Olympiáda v NJ - vybraní žáci napříč ročníky 

19. 12. 2018 – Literární soutěž – PL 1, PL 2, PL 3, PL 4, SČ 1  

5. 1. 2019 - Mezinárodní soutěž Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro studenty 

středních škol – Jan Kadlec (EM 2) – 1. místo, Veronika Hrabovská (PV 3) – 3. místo 

23. - 24. 1. 2019 – Řemeslo má zlaté dno – OŠ 1, OT 1 

16. 1. 2019 – Olympiáda v AJ – vybraní žáci napříč ročníky  
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22. 1. 2019 – Dámská jízda – Cinestar Ostrava 

12. 2. 2019 – Den otevřených dveří   

19. - 22. 2. 2019 Soutěž Euroschola ve Štrasburku – 3PV 

22. 2. 2019 Amazing Race Ostrava – vybraní žáci napříč ročníky  

4. 3. 2019 – Děti, nebojte se nemocnice – OŠ1 

18. 3. 2019 – Krajské kolo soutěže Europa Secura – 2PV, 3PV (Chatzikonstantinu, Hrabovská, Marton) 

28. 3. 2019 – Přednáška moderní marketing - EM4, MK1, EM3 Hrnčíř, EM2 Štverka, Kleinová, Bialková 

29. 3. 2019 – Celostátní matematická soutěž na Střední škole elektrotechnické – vybraní žáci napříč ročníky 

17. 5. 2019 – Workshop pro žáky ZŠ Klegova (dron, 3D tisk, virtuální realita) – Damovský, Štverka (EM2)  

31. 5.2019 – Esejistická soutěž „Imagining the European of the future?“  

14. 6. 2019 – slavnostní vyřazení a Garden Party (SŠ GTL Dušní)  

18. 6. 2019 – Zdravotně sportovní den pro žáky ZŠ A.Kučery a ZŠ Gen.Janka – vybraní studenti 1OŠ, 1OT,   

2EM  

Zahájení školního roku      Autobusy 

             
 

       
Amazing Race 2019     Exkurze a soutěž Euroschola Štrasburk 
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27.Reprezentační ples AHOL    Slavnostní vyřazení 

   

 

Kultura školy ve školním roce 2018/2019 

  

6. 9. 2018 – Zahájení školního roku v aule školy AHOL, Dušní - MK, OT, SM, PL, VS, OŠ 

20. 9. 2018 – Evropou za 10 dnů – Přednáška a vernisáž o Low cost cestování napříč Evropou 

2. 10. 2018 – 100 let republiky – Přednáška a výstava – OT1, SM 1, MK 1, PL1, PL 2, MK 2, PL 3, PV3, PL 4 

10. 10. 2018 – Divadelní představení – Maryša, Dům kultury města Ostravy – PL 4, EM 4, VS 4, SČ 4 

31. 10. – 1. 11. 2018 – Divadelní představení Ze života hmyzu a návštěva kulturních památek měst Brno a 

Vídeň – výběr žáků PL + EM 4 

8. 11. 2018 – Afrika blízká i vzdálená – přednáška a výstava  

12. 11. 2018 – Investigativní žurnalistika – Jiří Ovečka – Přednáška 1. MK, 1. PL, 1. SČ, 1. VS 

26. 11. 2018 – Jeruzalém – přednáška – SČ 1, SČ 2, VS 1, PV 2, PV 3 

6. 12. 2018 – Talenti – výstava - PRVNÍ ROČNÍKY + EM 2, MK 2, EM 3 

14. 12. 2018 – Advokacie jako povolání – přednáška Daniela Šafrána – PV 2, PV 3, VS 4 

21. 12. 2018 – Ahol Dance – výběr žáků ze všech ročníků 

21. 12. 2018 – Divadelní představení – PL 2  

16. 2. 2019 – 27. reprezentační ples Ahol  

26. 2. 2019 – Recitační soutěž – PL1 + vybraní soutěžící 

18. 3. 2019 – Mediální šou - PL1 + EM2: Štverka, Bialková, Kleinová, MK2 Vašenková + MK1: Dostá 

Mlčoch, Novák, Gondková, Nguyenová, Jauernik, Joslová 

21. 3. 2019 – Přednáška Minimální preventivní program – 1SČ, 4SČ 

25. 3. 2019 – Absolutoria VV a DRV – žáci PL 

10. 4. 2019 – Workshop Investování – 3EM, 3SM, 3PV 

30. 4. 2019 – poslední zvonění – žáci 4ročníků 

13. 5. 2019 – divadelní představení Zkrocení zlé ženy, K-Trio Ostrava-Hrabůvk  

20. 5. 2019 – prezentace DD Korýtko Ostrava – Zábřeh – 1OŠ, 2OŠ, 3OŠ 

23. 5. 2019 – přednáška PČR – Kyberšikana – 1OŠ 

30. 5. 2019 – přednáška AIDS-HIV – 1PL, 1SČ, 1MK 

21 6. 2019 – Mediální šou – 2EM – Bialková, Šamal, Štverka 
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100 let republiky     AHOL Dance  

             
   

Exkurze a pobyty ve školním roce 2018/2019 

3. - 5. 9.2018 – Adaptační kurz prvních ročníků v rezortu Horizont, Horizont resort, Kunčice pod Ondřejníkem 

1. ročníky – SM, PL, VS, OŠ, MK, SČ, OT 

21. 9. 2018 – Trojek a.s. – MK 1  

24. 09. 2018 – Moravskoslezská vědecká knihovna – MK 1, VS1, PL 1, OT 1, SČ 1, SM 1 

25. 09. 2018 – Úřad městského obvodu Ostrava – Vítkovice – PV3 

25. 09. 2019 – Vítkovická nemocnice – OŠ 2 

12. 10. 2019 – Moravskoslezské Investice a Development, a.s. – vybraní žáci EM3 

22. - 27. 10. 2018 – Erasmus+ Polsko – MK 2, EM 2  

23. 10. 2018 – Domov seniorů Slunečnice – OŠ 2 

23. 10. 2018 – Vítkovická nemocnice – lékárna OŠ 2  

26. 10. 2018 – Rádio Orion, Helax – MK 1  

31. 10. – 1. 11. 2018 - Brno – Vídeň – výběr žáků PL + EM 4 

6. 11. 2018 – Duhový dům Ostrava – OŠ 2 

12. 11. 2018 – Renarkon – doléčovací centrum – SČ 1, VS1  

13. 11. 2018 – Český statistický úřad – PV 2, SČ 2  

15. 11. 2018 – TyfloCentrum Ostrava – SČ 1 

20. 11. 2018 – Vítkovická nemocnice – OŠ 2  

10. 12. 2018 – Městská nemocnice Ostrava Fifejdy – OŠ 1 

12. 12. 2018 – Městská nemocnice Ostrava Fifejdy – OT 1 

20. 12. 2018 – TV Fabex – MK 1 

20. 12. 2018 – Krajský soud – VS 1, PV 2 

20. 12. 2018 – Ostravská univerzita – katedra psychologie – SČ 1, SČ 2 

3. - 7. 1.2019 – Lyžařský výcvik – Zel am See – výběr žáků 

29. 1. 2019 – Vítkovická nemocnice – OŠ 2 

29. 1. 2019 – MN Ostrava-Fifejdy – OŠ 2 

11. 2. 2019-  Fakescape - VS1,  PV2 + SČ2, PV3, VS4 

19. 2. - 22. 2. - Exkurze Štrasburk – 3PV 

22. 2. 2019 -  Exkurze Nošovice – SČ1, 2, PV1,2, SM1,2,3, MK2, EM2, EM3. 

28. 2. 2019 - Exkurze Okresní soud v Ostravě – 2SČ, 2PV 

5. 3. 2019 – Exkurze Sanatorium Jih – 2OŠ 

15. 3. 2019 – SuperStar v odborných předmětech v multikinu CineStar – vybraní žáci napříč ročníky i obory 

19. 3. 2019 - Exkurze Celní úřad Ostrava – 3PV 

26. 3. 2019 – Veselé hrátky se slovy aneb trénování paměti se seniory – OŠ2 
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27. 3. 2019 – Stavební správa Ostrava – 3PV 

8. - 13. 4.2019 – Exkurze Anglie – výběr žáků 1PL, 1OŠ, 1OT, 1SČ, 1MK, 1VS, 2SČ, 2OŠ 

10. – 13. 4. 2019 – Exkurze Bavorsko – výběr žáků 1OŠ, 1PL, 1VS, 1SČ, 1OT, 1MK, 2PL, 2SM, 2MK, 2EM, 

2SČ, 3PL, 3PV 

8. - 12. 4.2019 – Erasmus Itálie – 2EM, 2MK 

12. 4. 2019 – Exkurze Opava – 1PL, 1SČ, 1VS, 2SČ, 2PL, 2VS, 2SM, 3PL, 3PV, 3SM 

12. 4. 2019 – VŠB, katedra robotiky – 1OT, 1SM, 1MK 

12. 4. 2019 – exkurze Sanatoria Klimkovice – 2OŠ 

15. 4. 2019 – Renarkon Ostrava – 3PL 

16. 4. 2019 – hospic Sv.Lukáše, Ostrava – 2OŠ 

21. 5. 2019 – MN Ostrava - Fifejdy, centrální sterilizace – 3OŠ 

6. 6. 2019 – exkurze ZOO Ostrava + EKO soutěž – 1PL 

13. 6. 2019 – exkurze Dětské centrum Domeček Ostrava – 1SČ 

16.-21.6.2019 – Vodácký kurz 2019 (Týniště n.Orlicí) – výběr žáků 1PL, 1OŠ, 1OT, 2EM, 2SM, 2PL, 3PL, 

3PV.  

19. 6. 2019 – exkurze Praha – 1SČ, 1VS 

21. 6. 2019 – exkurze Diagnostický ústav Ostrava – Kunčičky – 1SČ, 2SČ 

Exkurze Brno – Vídeň       Lyžařský výcvik 

       
 

 

 

        
 

 

Erasmus Itálie      Exkurze Anglie 
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Exkurze Bavorsko     Vodácký kurz 2019  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáže pořádané v rámci AHOL GALLERY 

 

 

Měsíc:      Výstava: 

 

září - říjen 2018 Pavel Rynda: LOW COST RACE 2018 

  (fotografie a přednáška absolventa AHOL – SOŠ) 

 

 
 

 

2. 10. – 31. 10. 2018  100 let republiky 1918 – 2018 

  (společný projekt studentů AHOL – SOŠ + přednáška 

Mgr. Trigase) 
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8. 11. – 20. 12. 2018  Afrika vzdálená i blízká (prodejní výstava afrického 

umění Tinga Tinga pořádaná charitativní organizací Bez 

mámy + přednáška pro žáky i veřejnost) 

 

  - při příležitosti výstavy Žákovský parlament AHOL – 

SOŠ inicioval sbírku k zakoupení dvou obrazů k výzdobě 

školy 

 

 

leden – únor 2019  projekt Talent (výstava studentských fotografií) 

 

22. 2. – 29. 3. 2019 Filmový plakát – Superhrdinové (výstava u příležitosti 

soutěže AMAZING RACE 

 

 

2. 4 – 14. 6. 2019 Absolutoria – závěrečné práce studentů PL 4 

 

  
 

 
Vypracovala: Mgr. Kateřina Suková  
V Ostravě 27. 6. 2019 
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1.14 Ocenění žáci školy 

  
 Veronika Hrabovská 

 Jan Kadlec 

 

Ocenění žáci – Jan Kadlec (2 EMS) a Veronika Hrabovská (3PV) 

Ve školním roce 2018/2019 se mimořádně dařilo také v mimoškolních soutěžních kláních, a to zejména v oblasti 

ekonomických soutěží. V mezinárodní soutěži pořádané Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně 

podnikatelskou fakultou v Karviné, se umístili hned dva žáci AHOL – SOŠ na pomyslných medailových pozicích, 

a to Jan Kadlec a Veronika Hrabovská. Jan Kadlec si svou esejí na téma „Je zisk jediným měřítkem úspěchu 

podnikatele" vybojoval první místo. Jan Kadlec se také úspěšně zapojil i do školní soutěže Superstar v odborných 

znalostech, kde v ekonomické kategorii obsadil třetí místo společně s Eliškou Bialkovou a Matěj Štverkou 

s projektem týkajícím se outletové centra v Ostravě – Outlet Arena Moravia.  

Veronika Hrabovská, jejíž esej pojednávala o „Budoucím inteligentním domě", porotu složenou z odborníků na 

daná témata zaujala a umístila se na třetím místě. Pro Veroniku Hrabovskou byl toto již druhý úspěch na soutěži, 

protože v předchozím školním roce dokázala ve své ekonomické kategorii zvítězit. Veronika se také podílela na 

vítězném projektu třídy třetího ročníku oboru Právo a veřejná správa, díky kterému se žáci mohli zúčastnit jednání 

Evropského parlamentu ve Štrasburku. Dále se Veronice mimořádně dařilo i v individuálních soutěžích v rámci 

českého jazyka, kde se pravidelně umisťuje na předních příčkách krajských i celorepublikových kol.  
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1.15 Soutěže 2018/2019 
 

 

a) Soutěže v rámci školy 

 

Soutěž:   Termín:   Vítězové: 

 

Olympiáda z ČJL  30. 11. 2018  1. místo- Veronika Hrabovská (PV3) 

       2. místo- Lenka Jarošková (PL3) 

       3. místo- Valerie Křižáková (PL3) 

 

 

Literární soutěž  19. 12. 2018  soutěž tříd: 

       1. místo- PL2 

       2. místo- PL4 

       3. místo- PL3 

 

 
 

 

AHOL DANCE 22. 12. 2018  1. místo - Ošetřovatel 2. ročník +  

Ekonomika v multimediální sféře 3. ročník  

+ Ing. Ševčík  

2. místo - Pedagogické lyceum 1. ročník  

3. místo - Pedagogické lyceum 4. ročník 

 

 

Olympiáda z AJ 16. 1. 2019  1. místo – Lea Tvrdoňová 

 2. místo – Jan Schuska, Bára Joslová, David Marton, 

Barbora Kolesárová 
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Olympiáda z NJ  18. 1. 2019  1. místo- Vivienne Long (PL3) 

       2. místo- Veronika Hrabovská (PV3) 

       3. místo- Nikola Kramná (PL3) 

 

 

Olympiáda z RJ  12. 2. 2019  1. místo- Barbora Čechová (PL3) 

       2. místo- Lenka Jarošková (PL3) 

       3. místo- Michaela Langerová (PV2) 

 

 

Recitační soutěž  26. 2. 2019  1. místo – Barbora Bolíková (PL1) 

              Vendula Holčáková (PL1) 

       2. místo – Hana Šeligová (PL3) 

       3. místo – Sabina Batková (PL1) 

 

 

Superstar v odborných znalostech  15. 3. 2019  

 

Ekonomická kategorie: 

1. místo – Trojek a.s.  

2. místo – Sweethouse  

3. místo – Outlet Arena Moravia  

 

Humanitní kategorie:  

1. místo – Není noha jako noha  

2. místo – Dějiny očima studentek  

3. místo – Potravinové banky a plýtvání jídlem  

 

Multimediální kategorie:  

1. místo – This is America  

2. místo – Slova bolí  

3. místo – Houseparty  
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b) Soutěže nad rámec školy 

 

Soutěž:      Termín, místo: 

 

EUROSCOLA     postup do Štrasburku 

účast: Alexandr Horváth, Jiří Kaloč, David Marton, Simona Paternová, Nikola Revendová 

 

 

Soutěž Slezské univerzity v Opavě (esej) 

ocenění žáci: Jan Kadlec (1. místo) 

           Veronika Hrabovská (3. místo) 

 

 

Olympiáda z ČJ – okresní kolo   30. 1. 2019, SVČ Ostrčilova 

 

účast: Veronika Hrabovská (PV3) 

  

 

Wolkrův Prostějov – okresní kolo   8. 3. 2019, SVČ Ostrčilova  

účast:  Hana Šeligová (PL3) 

           Barbora Bolíková (PL1) 

           Vendula Holčáková (PL1) – postup do krajského kola 

 

 

ARS POETICA - Puškinův památník  29. 3. 2019 

účast:  Klára Drabinová (PL1) 

 Natálie Vašicová (PL2) 

 Zuzana Filgasová (PL2)   4. místo 
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c) Soutěže organizované AHOL – SOŠ 

 

Soutěž:    účast:     termín:   

AHOLś Amazing Race  112 soutěžících ze 14 ostravských 22. 2. 2019 

základních škol 

 

Vítězové: 

     1. místo – Pavel Khek, ZŠ 1. Máje, Havířov 

2. místo – Ondřej Konečný, ZŠ A. Hrdličky 

3. místo – Jáchym Kurtin, ZŠ A. Hrdličky 

 

Vítězný tým:    1. místo - ZŠ Hrdličky 

     2. místo – ZŠ Provaznická 

     3. místo – ZŠ Dvorského 

 
Zpracovala: Mgr. Kateřina Suková 
V Ostravě 26. 6. 2019 

 

 

 

1.16 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 
                        

 

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

odborníky chybějící na trhu práce na území SMO“ 
 

 Podpora rozvoje oboru vzdělávání „Ortoticko-protetický technik“ 

   Prevence rizikových projevů chování  

 AHOL TALENT 2018 - 2019 (Talentmanagement 2018-19 - I. kolo) 

  AHOL TALENT 2019 – 2020 

  Podpora profesního růstu pedagogů AHOL-SOŠ (šablony) 

  Erasmus - Učíme se podnikat v Evropě 

 Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základní a 

středních školách se sídlem na území statutárního města Ostrava pro rok 2018 a 1. pol. roku 

2019 

 AHOL’s AMAZING RACE 
 

 AHOL – Ostrava – Pořízení schodolezu 
 

 Příspěvek z Evropského parlamentu za vítězství v soutěži EUROSCOLA 
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1.18.1  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 se na nový obor připravili. Podařilo se nám vybudovat novou 

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

opory. Dne 3. 9. 2018 jsme tak úspěšně zahájili výuku u prvního ročníku oboru Ortoticko-protetický 

technik. 

 

 

1. 18. 2 Podpora rozvoje oboru vzdělávání „Ortoticko-protetický technik“ 
 

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

Poskytovatel: Statutární město Ostrava 

 Doba realizace: leden 2019 – únor 2020  

Částka: 800.000,- Kč  

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

obor zakončený maturitní zkouškou), který má škola zapsaný v rejstříku škol MŠMT od školního roku 2017/18. 

Na základě toho bylo od 1. 9. 2018 zahájeno studium v 1. ročníku.  

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

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

pracovištích, kde pod odborným dohledem ortotika-protetika budou poskytovat činnosti v rámci léčebné a 

rehabilitační péči spočívající v navrhování, zhotovování a opravování protetických pomůcek na základě indikace 

lékaře v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.  

Pro zajištění nadstandardní výuky žáků chceme zakoupit vybavení a vysoce specializované pomůcky, které 

umožní žákům připravit se na odbornou a praktickou část výuky na odborných pracovištích. Toto vybavení žákům 

výrazným způsobem pomůže získání praktických zkušeností a znalostí při vyhodnocení lidského pohybu a 

připraví tak absolventy do praxe. Zaměříme se na tyto oblasti:  
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a) Odborná laboratoř (vybavení odborné laboratoře bude sloužit k realizaci předmětů Stavba ortoticko-

protetických pomůcek, Základy biomechaniky, Materiály a technologie) 

b) V Odborné laboratoři bude probíhat jako jedna z dalších činností příprava a realizace výroby bionické 

(antropomorfní) ruky se schopností uchopovat předměty obecného tvaru s elektronickým řízením pomocí ručního 

ovládače a prezentovat tím dovednosti žáků. Realizace bude probíhat pod vedením expertů – specialistů z oblasti 

protetiky a robotiky.  

c) pořízení výukových pomůcek pro odborné předměty Fyzioterapie, Somatologie, Kineziologie 

d) Výzkum – příprava a realizace výzkumu v rámci antropometrického měření mládeže ostravských škol, do 

kterého budou zapojeni žáci pod vedením garanta vzdělávacího oboru Ortoticko - protetický technik. Získané a 

vyhodnocené výsledky šetření budou konzultovat žáci s odborníky z praxe.  

Zakoupené vybavení bude splňovat materiálně technické požadavky pro tento náročný a specifický studijní obor, 

aby bylo možné provádět kvalitní výuku s praktickými cvičeními. Bude využíváno dlouhodobě pro zkvalitnění 

běžné výuky. Pedagogičtí pracovníci budou průběžně proškolováni s využitelností tohoto vybavení a seznamováni 

s upgrady. 

 

1.18.3   Prevence rizikových projevů chování 

 

Prevence rizikových projevů chování 

 
Číslo smlouvy/dopisu pro PO: 06370/2018/ŠMS/neinv  

Termín zahájení projektu: 1. 9. 2018  

Termín ukončení projektu: 31. 8. 2019  

Skutečná výše uznatelných nákladů na projekt: 164.875, 60 Kč 

Použitá výše dotace: 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. 

1. Umístění loga Moravskoslezského kraje na webu školy  

Ve školním roce 2018/2019 byla informace o projektu zveřejněna na webových stránkách školy v sekci projekty.  

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

 

Název projektu: Prevence rizikových projevů chování                     

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj  

Doba realizace: 9/2018 – 8/2019 

Částka:      80.000 ,- Kč  

https://www.ahol.cz/UserFiles/File/new_sos/Projekty/Prevence-MSK2018-2019.pdf
https://www.ahol.cz/projekty-skoly.html?sm=64
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Naše škola obdržela dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Prevence rizikových 

projevů chování“. Projekt bude realizován ve školním roce 2018/2019. 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. Tematické prožitkové programy zahrnou např. tyto oblasti: poruchy příjmu potravy, 

problematika závislostí, pravidla bezpečného chování na sítích, sebeobrana, základy právního povědomí atd. 

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 rovněž dosáhnout zlepšení sociální klimatu ve škole. 

 

2. Informace veřejnosti o poskytnuté dotaci MSK  

Realizované aktivity rovněž zveřejňujeme na facebookových stránkách školy. Všechny akce jsou navíc 

zaznamenávány průběžně i v kronice školy, školním časopise a ve výroční zprávě. Rovněž byli rodiče žáků 

informování o projektu Prevence rizikových projevů chování z MSK na třídních schůzkách v září 2018. 

https://www.ahol.cz/skoly/ahol-stredni-odborna-skola/projekty-

skoly/https://www.ahol.cz/sugar/?id=297https://www.facebook.com/aholsos/photos/pcb.1550883358376341/15

50883098376367/?type=3&theater 

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 

 

https://www.ahol.cz/skoly/ahol-stredni-odborna-skola/projekty-skoly/
https://www.ahol.cz/skoly/ahol-stredni-odborna-skola/projekty-skoly/
https://www.ahol.cz/sugar/?id=297
https://www.ahol.cz/sugar/?id=297
https://www.facebook.com/aholsos/photos/pcb.1550883358376341/1550883098376367/?type=3&theater
https://www.ahol.cz/projekty-skoly.html?sm=64
https://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20
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V průběhu realizace projektu Prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže v období šk. roku 2018/2019 

bylo realizováno 5 aktivit formou přednášek, besed, kurzů, adaptačního pobytu.  Články z každé akce 

zveřejňujeme na facebookových stránkách školy, webových stránkách, kronice školy a ve školním časopise 

Mucin.  

Zveřejněné články za šk. rok 2018/2019 

Adaptační kurz prvních ročníků v rezortu Horizont  

Ve dnech 3. - 5. září 2018 proběhl adaptační kurz prvních ročníků všech nastupujících oborů AHOL Střední 

odborné školy, který žáci již tradičně strávili v beskydském H-Resortu. Cílem adaptačního kurzu bylo nejen 

stmelení třídního kolektivu, ale i seznámení s třídními učiteli, posílení disciplíny, fyzické kondice a povzbuzení 

kreativity a tvořivosti - to vše v drsných horských podmínkách Beskyd. 

Vpravdě dynamický náboj adaptačnímu pobytu pak dodali absolventi oboru Pedagogické lyceum, díky nimž si 

účastníci užili zimní olympiádu (kde absolutní vítězství připadlo velmi překvapivě sportovně založeným 

studentům Sportovního managementu), závody roztleskávaček, stavbu vodovodního potrubí i intelektuálně 

náročné paměťové hry. Velkou oblibu si rovněž získaly ranní rozcvičky spojené s během malebnou horskou 

krajinou. Zanedbáván pak nebyl ani společenský život - žáci absolvovali lekci tance a společenské etikety pod 

vedením manželů Dávidkových i diskotéku pod taktovkou absolventů (výběr hudby odrážel jejich léty vytříbený 

vkus). Vše, co noví studenti zažili, pak bylo pro budoucnost zdokumentováno nejen fotografiemi, ale především 

autentickými záznamy pro školní časopis a dojemnými dopisy adresovanými paní ředitelce, které odrážejí 

nefalšované nadšení z nových zážitků i prostou radost z přežití. 

Co říci na závěr? Vrátili jsme se všichni v pořádku a obohaceni o řadu nových zkušeností. Je vlastně škoda, že 

adaptační pobyt se koná jen v prvním ročníku.  

Adaptační pobyt u 1. ročníků byl podpořen projektem MSK Prevence rizikových projevů chování.  

 

 
Adaptační pobyt 208 – Kunčice pod Ondřejníkem 
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Zdravý životní styl 

Dne 23. 10. 2018 proběhl na SOŠ AHOL preventivní program „Zdravý životní styl". Tematicky zaměřené 

dopoledne bylo určeno všem studentům prvních ročníků, kteří navštívili šest stanovišť, kde se dozvěděli 

informace z oblastí závislostí, prevence pohlavních chorob, škodlivosti kouření, poskytnutí první pomoci, 

zdravého stravování či zábavy bez mobilního telefonu. Z následného hodnocení studentů vyplynulo, že nejvíce je 

zaujalo povídání s Mgr. Barochovou, která je vedoucí centra primární prevence Renarkon , rovněž kladně 

hodnocené stanoviště „Bavme se bez mobilního telefonu" nasvědčuje tomu, že pořád vede osobní kontakt před 

virtuální realitou. Na stanovišti pod názvem „Jste to, co jíte a pijete" se odborná porota přesvědčila o tom, že ani 

zdravé stravování není našim studentům cizí. Všechny první ročníky vystoupili před porotou se zajímavými 

prezentacemi a dobrotami, které sami připravili. Vítězné třídě oboru Sociální činnost gratulujeme a ostatním 

soutěžícím děkujeme za účast na tomto soutěžním stanovišti. 

Tato preventivní akce je spolufinancována Moravskoslezským krajem projektem „Podpora aktivit v oblasti 

prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže" (č. 06370/2018/ŠMS/neinv). 

Z této akce vytvořili studenti prvního ročníku Marketingové komunikace video, které je zveřejněno také na 

youtube. https://www.youtube.com/watch?v=7mNEw3JBWjE&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

Zdravý životní styl 

Přednáška – Právní povědomí pro středoškoláky  

Na téma právní povědomí dne 27. 01. 2019 diskutovali studenti maturitního ročníku oboru Sociální, správní a 

pečovatelská činnost. Diskuze na takto široké téma zahrnovala tematiku z oblasti dodržování společenských 

norem v různých situacích. Podrobně jsme rozebrali, jaké tresty mladistvým mohou hrozit za jejich protiprávní 

jednání, bavili jsme se o situacích, ve kterých hrozí nejčastější porušení právních norem. Studenti se sami 

pokoušeli navrhnout preventivní program na téma Právní povědomí u dětí. Diskuzi jsme doplňovali skutečnými 

případy, abychom si všichni mohli lépe uvědomit následky, které hrozí z porušení právních norem. Přednáška 

https://www.youtube.com/watch?v=7mNEw3JBWjE&feature=youtu.be
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byla realizována z preventivního programu Prevence rizikových projevů chování podpořen Moravskoslezským 

krajem. 

 
 

                                                    Skupinová práce – Právní povědomí  

Interaktivní kurz sebeobrany  

Dne 21. 3. 2019 proběhl na SOŠ Ahol v rámci tělesné výchovy minikurz sebeobrany. První ročníky oboru 

Pedagogické lyceum a Ortoticko - protetický technik si ukázaly, jak může vypadat neozbrojená obrana proti 

útočníkovi. Žáci se také dozvěděli, jak se zachovat ve stresových situacích, jak správně využít řízenou agresivitu 

a umět improvizovat ve vypjatých situacích. Akce je podporována projektem Moravskoslezského kraje „Prevence 

rizikových projevů chování". 

 

Kurz Sebeobrany 
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Projevy agresivního chování na internetu a mobilních telefonech  

Dne 23. 05. 2019 proběhla na naší škole preventivní akce zaměřená na projevy agresivního chování na internetu 

a mobilních telefonech. Pojem kyberšikana je mezi studenty velmi rozšířený, a proto bylo cílem dnešní přednášky 

upozornit na rizika spojená s nebezpečím, které může internet a mobilní telefon způsobit. Studenti se seznámili s 

nejčastějšími projevy kyberšikany, jako je zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv, pomluv, pořizování videí a 

fotografií s cílem poškodit vybranou osobu, zneužívání cizího účtu a vydírání pomocí mobilního telefonu. Věříme, 

že přednáška pod vedením poručíka Bc. Paláta byla pro naše studenty velmi přínosná a poučná. Akce proběhla v 

rámci projektu Prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže, který podporuje Moravskoslezský kraj. 

  

5. Fotodokumentace  

Fotky, videa z pořádaných akcí jsou zveřejňovány na facebooku školy, webových stránkách školy, ve školním 

časopise MUCIN a v kronice školy se souhlasem všech studentů. Fotografie a videodokumentace jsou pořízeny 

samotnými studenty.  

Adaptační pobyt 1. ročníků 

Interaktivní kurz sebeobrany na SOŠ AHOL 
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Pozvánka na akci Zdravý životní styl  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18.4 AHOL TALENT 2018 - 2019 (Talentmanagement 2018-19 - I. kolo) 

AHOL – Střední odborná škola, s. r. o. získala pro rok 2018 a první čtvrtletí roku 2019 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 720 000 Kč. 

Záměrem projektu AHOL TALENT 2018 - 2019, který byl realizován celkem po dobu 12 měsíců, konkrétně od 

dubna 2018 do března 2019, bylo systematické vyhledávání nadaných a talentovaných žáků a zprostředkování 

spolupráce těchto žáků se špičkovými odborníky v oboru. Cílem této spolupráce byl rozvoj digitální gramotnosti 

u žáků v návaznosti na neustálý růst požadavků na znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií.  

Klíčové aktivity projektu: 

I) Činnost školního koordinátora nadání 

Práci školního koordinátora vykonával pedagog, který se zaměřil hlavně na žáky studující obory technického 

zaměření, jako Ekonomika v multimediální sféře a Marketingová komunikace. Žáci byli vybrání podle 

následujících kritérií: 

1. Žáci, kteří jevili zájem o oblast informačních technologií, a v rámci výuky se zdálo, že jsou více 

zainteresování do práce s informační, multimediální a komunikační technologií.  

 

2. Žáci, kteří pracovali s veškerou technikou, jako např. fotoaparát, kamera apod., i nad rámec svých 

povinností a často se aktivně podíleli na prezentacích školy či jiných akcích a na zpracování materiálů 

z těchto akcí. 

 

3. Žáci prvních ročníků, kteří již v začátku školního roku jevili zájem o hlubší zapojení do života školy. U 

těchto žáků pak šlo hlavně o vzbuzení zájmu o oblast multimédií a informačních a komunikačních 

technologií.  

 

Školní koordinátor během doby realizace projektu aktivně komunikoval a spolupracoval se všemi vybranými 

lektory, mentory, kouči apod. Hlavním cílem koordinátora bylo zprostředkovat spolupráci nejen mezi žáky a 

danými odborníky, ale také mezi odborníky a jednotlivými učiteli pedagogického sboru školy. Práce koordinátora 

vedla k úspěšnému zvládnutí přehlídky žákovských prací na akci Superstar v odborných vědomostech 2019. 

 

II) V oblasti podpory tvořivosti a rozvoje nadaných a talentovaných žáků – spolupráce s odborníky 

z VŠ 

V rámci této aktivity docházelo ke spolupráci s dvěma vědeckými pracovišti VŠB – TUO: 
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1. International RFID Laboratory – ve spolupráci s odborníky Ing. Filipem Beneše, Ph.D. a Ing. Jiřím 

Švubem, Ph.D. proběhlo 5 workshopů, kde skupinka motivovaných žáků vytvořila interaktivní plakát pro 

účely prezentace. V další části se pak žáci seznámili s virtuální realitou a jejím využitím v marketingu a 

jiných oblastech. Žáci si během workshopů vyzkoušeli různé druhy zobrazovacích zařízení virtuální 

reality. V poslední části workshopů se žáci učili pracovat s 3D kamerou umístěnou na sestavené vozítko, 

které mohli ovládat pomocí aplikace v mobilu a následně si zkusili natočit 360° video (viz článek 

https://www.ahol.cz/sugar/?id=157). 

 

Interaktivní plakát pro prezentaci AHOL – SOŠ, s.r.o. 
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Práce žákyně na naprogramování auta s 3D kamerou 

2. Workshopy ROBOTIZACE – pod vedením Ing. Michala Řepky, Ph.D. proběhly dva workshopy 

zaměřené na téma robotizace. V úvodu byli žáci seznámeni se základními informacemi o kráčejících 

robotech, dále si již sami zkusili smontovat čtyřkolové vozítko, které posléze naprogramovali tak, aby 

vykonávalo základní operace. Následně dostali prostor pro úpravu programu a vlastnímu nastavení 

vozítek. Tuto činnost využili k bojové soutěži robotických vozítek, přičemž vozítka ovládali pomocí 

aplikace v mobilních telefonech. Celý blok byl zakončen přednáškou a debatou o umělé inteligenci.  
(viz článek https://www.ahol.cz/sugar/?id=249). 

 

Žáci při práci na smontování čtyřkolového vozítka 

III) V oblasti kvalitativní a vědomostní zvýšení potenciálu lidských zdrojů s následným uplatněním na 

trhu práce na území SMO  

V rámci této aktivity bylo hlavním cíl rozšířit stávající AHOL TV s ohledem na simulaci plnohodnotného 

profesionálního studia. K rozšíření studia pak byly realizovány různé campy směřující k rozšíření a zlepšení 

dovedností nutných ke kvalitnímu vedení studia AHOL TV. 
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Proběhlo několik multimediálních workshopů. V těchto workshopech se žáci zaměřili na natáčení reklamního 

spotu. Workshopy byly rozděleny na: přípravu scénáře, samotné natáčení a konečný střih a editaci záběrů. Vznikla 

videopozvánka na Den otevřených dveří 2018. 

(viz video https://www.youtube.com/watch?v=fagbnXjcEhg) 

Ve vybavených počítačových učebnách se žáci pod vedením Mgr. Lukáše Adamíka seznámili s „frame to frame 

animacemi“ a jejich využitím v praxi, použitím animace pro práci s efekty, trackováním bodů (motion tracking) 

a klíčováním pomocí greenscreenu. 

(viz článek https://www.ahol.cz/sugar/?id=164). 

 

 

Ukázka práce z campu grafika a animace 

Pod vedení Mgr. Bc. Vlastimil Mrázek DiS. se žáci seznamovali s ozvučování technikou, jako jsou např. mixážní 

pulty Pioneer apod. a různými softwary na úpravu zvuku (Abletion Live aj.). Žáci si tak vyzkoušeli roli hudebního 

producenta a pokusili se složit si vlastní skladbu.  

(viz článek https://www.ahol.cz/sugar/?id=164) 

 

Další campy byly zaměřeny na digitální fotografii. Žáci se učili komponovat fotografii jak v interiéru, tak 

v exteriéru. Všechny workshopy probíhaly pod vedením zkušeného fotografa Mariana Mrózka.  

 



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
                                                                                                

69 
 

 

Práce na kompozici fotografie v exteriéru 

Probíhaly také campy zaměřeny na tvorbu webových stránek. Výuku v těchto campech vedl Ing. Pavel Smolka, 

Ph.D. a žáci se naučili např. jak programovat webové stránky v programu PsPad, jak tvořit HTML dokumenty a 

finalizovat práci k vytvoření webu. 

(viz web http://natalondicova.xf.cz/registrace.html) 

 

V rámci série workshopů (na téma Prezentace a sebeprezentace prostřednictvím digitálních technologií) pod 

vedením Radka Erbena se žáci zlepšili v oblasti prezentování. Vyzkoušeli si například, jaké to je projít mediálním 

konkurzem. Během návštěvy rádií Orion a Helax dostali také příležitost moderovat zprávy.  

 

Foto z návštěvy rádia Helax 

Práce žáků na rozšíření portfolia studia AHOL TV vyvrcholila spuštěním pravidelného vysílání rádia AHOL 

(https://www.radioahol.com/). Ke spuštění rádia byl také natočen spot. 

(viz video https://www.youtube.com/watch?v=hDKEuGLrp9o) 

 

Mezi další aktivity žáků zapojených v projektu AHOL TALENT 2018 – 2019 patřila také práce s DRONem (viz 

článek https://www.ahol.cz/sugar/?id=160), který se žáci učili ovládat, a se kterým natočili zajímavé projekty. 

(viz video https://www.youtube.com/watch?v=_HscHupDrN0) 

 

Odznaky vyrobené na 3D tiskárně 
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V rámci projektu byly naplánovány dvě exkurze, které proběhly již na konci školního roku 2017/2018. První 

exkurze byla směřována k výstavě s názvem Czech VR Fest 2018. Zde si mohli žáci vyzkoušet všechny výkřiky 

moderní technologie v oblasti VR a 3D techniky. Druhý den exkurze se žáci jeli podívat na Vysokou školu 

kreativní komunikace, která nabízí studium obdobných oborů (fotografování, reklamní tvorba, grafický design 

apod.). Zde se jich ujal MgA. Jaroslav Fišer (vyučující dějin fotografie), který jim vysvětlil, jaké obory lze na 

škole studovat, seznámil je s kritérii pro přijetí a chodem školy.  

 

(viz článek https://www.ahol.cz/sugar/?id=131) 

 

Žáci „v akci“ na výstavě Czech VR Fest 2018 

Druhá exkurze byla směřována na šampionát počítačových her v třinecké WERK ARÉNĚ, který byl spojený s 

výstavou 3D technologií. Žáky zaujaly zejména workshopy týkající se 3D technologie, virtuální reality a novinek 

ze světa softwarového i hardwarového vybavení moderních počítačů. V průběhu výstavy a praktických ukázek 

žáci získali nové informace a nechali se inspirovat inovativními možnostmi reklamní a multimediální prezentace. 

Žáci si na "vlastní kůži" vyzkoušeli herní počítače, simulátory 3D a virtuální reality a pokochali se 

nejmodernějšími výdobytky informační techniky. 

(viz článek https://www.ahol.cz/sugar/?id=138) 

 

Dne 6. 12. 2018 proběhla výstava spojená s prezentací prací talentovaných žáků v prostorách školy (AHOL 

Gallery) za přítomností odborníků z praxe, jako např. profesionálního fotografa Mariana Mrózka či odborníků 

z VŠB – TUO Ing. Filipa Beneše, Ph.D. a Ing. Jiřího Švuba. Ph.D. Na akci byli pozváni také zástupci města, 

konkrétně starosta městského obvodu Vítkovice Radomíra Vlčková a Ing. Marta Szűcsová, MBA vedoucí 

oddělení školství a veřejnosti. Výstava sloužila nejen jako ukázka výstupů z jednotlivých workshopů, ale také 

jako motivace pro účastníky budoucích projektů.  

 

Foto z dronu pořízené během výstavy 6. 12. 2018 
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V pátek 15. března 2019 se konala žákovská přehlídka, na které žáci ve velkém sále multikina Cinestar Ostrava 

prezentovali odborná témata vztahující se k oboru vzdělávání, která zpracovávali pod dohledem konzultantů 

z praxe a pedagogů - Superstar v odborných znalostech 2019. Výkony žáků byly hodnoceny odbornou porotou, 

která mohla posoudit a zaznamenat posun v kvalitě zpracování jednotlivých projektů. V průběhu soutěže byl 

představen také výstup z projektu AHOL TALENT 2018 – 2019. Výstup přednesli žáci zapojení do projektu a 

formou prezentace ukázali, na čem talentovaní žáci pracovali pod vedením zkušených pedagogů, koučů, mentorů 

a odborníků z praxe. Prezentace sloužila nejen jako výstup z projektu, ale také jako ukázka práce pro účastníky 

budoucích projektů. 

(viz článek https://www.ahol.cz/sugar/?id=270) 

 

 
Foto z prezentace výstupu projektu na soutěži Superstar v odborných znalostech 2019 

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 proběhla přednáška na téma Moderní marketing, kterou pro žáky uspořádali odborníci ze 

Studia Created. Prakticky žákům přiblížili, co vše stojí za "brandingem", čeho se vyvarovat a jaké jsou současné 

trendy. Žáci ocenili především praktický přínos přednášky a možnost se aktivně zapojit do diskuze. 

(viz článek https://www.ahol.cz/sugar/?id=279) 

 

Způsob prezentování statutárního města Ostravy ve vztahu financování z rozpočtu SMO: 

1. Aktivity vycházející z projektu byly průběžně vkládány formou článků na web školy: 

https://www.ahol.cz/sugar/. 

 

2. Prezentování města Ostravy ve vestibulu školy: 

 

 
Prezentace města a projektu ve vestibulu školy 

3. Prezentování města na pozvánce na soutěž Superstar v odborných znalostech 2019: 
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Pozvánka na žákovskou přehlídku Superstar v odborných znalostech 

 

4. Prezentování města Ostravy bylo použito také ve školním časopise: 

 

Článek ze školního MUCIN, číslo únor/březen 
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5. Prezentace města na plakátu k výstavě: 

 

 
Plakát k výstavě AHOL TALENT 2018 – 2019 dne 6. 12. 2018 

 
6. Prezentování města na webu regionbook.com formou článku: 

http://www.regionbook.com/clanek/g27ooako8408wsgcwkc 

 

1.18.5  AHOL TALENT 2019 - 2020 

Název projektu: AHOL TALENT 2019 – 2020 

Poskytovatel: Statutární město Ostrava  

Doba realizace: duben 2019 – leden 2020 

Částka: 300.000,- Kč 

 

Digitální kompetence jsou chápány jako průřezové klíčové kompetence, které umožňují dosahovat dalších 

klíčových kompetencí a souvisejí s mnoha dovednostmi pro 21. století, kterými by měl disponovat nejen každý 

žák, ale každý občan, aby se mohl aktivně uplatnit ve společnosti a na trhu práce, kde požadavky na znalosti a 

dovednosti segmentu informačních technologií stále rostou. Z předcházejících ročníků jsme si potvrdili, že 

talentovaní žáci vítají možnost setkávat se s odborníky z praxe a příležitost pracovat na úkolech nad rámec běžné 

výuky, které jim přináší nové příležitosti. Někteří žáci dosáhli výrazných úspěchů a již během studia jim byla 

dána možnost profesionální práce např. v TV Polar nebo na Stream.  
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Aktivity projektu: 

I. Činnost školního koordinátora nadání – pedagoga systematicky pracujícího na škole, jehož úkolem bude 

vyhledávat a identifikovat nadané žáky a talenty, podílet se na vytváření programů pro ně vhodných, 

podporovat pedagogický sbor. Budou položeny základy pro vytvoření Centra talentů na AHOL-SOŠ. 

 

II. V oblasti podpory tvořivosti a rozvoje nadaných a talentovaných žáků – spolupráce s odborníky z  VŠ - 

budeme pokračovat ve spolupráci svědeckými pracovišti VŠB TU.  Uskuteční se navazující workshopy 

pro 4-5 motivovaných žáků, kteří budou zapojeni do řešení reálných úkolů pod vedením koučů. Dále bude 

realizován camp 3D. Výstupem budou multimediální produkty - reportáž, prezentace, fotodokumentace, 

videa, případně další výstupy dokumentující jejich činnost, které mohou být inspirací pro další žáky. 

 

III. Pokračování činnosti Mobilního televizního studia AHOL; v letošním roce bude výstupem natočení 

hudebního videoklipu s využitím všech technologií, které nabízí MTS. Činnost bude zajišťovat tým žáků, 

kteří zajistí funkce: scenáristika, režii, kameru, střih, ozvučení, produkci, postsynchrony atd. pod vedením 

koučů a především mentorů z praxe. Pro výkon těchto funkcí budou použity získané zkušenosti z loňského 

roku  doplněné o nástavbu loňských campů, a to: 

 camp Grafika a animace  

 camp Tvorba videoklipů 

 camp 3D tisk + dron  

 camp Prezentace a sebeprezentace prostřednictvím digitálních technologií 

Obsahově bude Mobilní TV studio AHOL stínovat práci talentovaných žáků, monitorovat život školy i 

města. Pravidelné vysílání bude na velkoplošných obrazovkách nejen ve škole, ale případně i na akcích 

školy v jiných prostorách. Profesionalitu zajistí účast mentorů - odborníků z praxe.  

 

Dále se uskuteční  

 workshopy zajištěné lektory – odborníky z praxe z oblasti digitálního marketingu, umělé inteligence, ovládání 

dronu aj. oblastí související s problematikou campů  

 výstava spojená s prezentací prací talentovaných žáků v prostorách školy (AHOL Gallery) za přítomnosti 

odborníků, zástupců města a veřejnosti  

 exkurze do specializovaných firem nebo institucí s obsahovou náplní campů (např. IQlandia) 

 

 

1. 18. 6 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 
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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 

 

Zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím jazykové a ICT gramotnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ahol.cz/UserFiles/File/sos/projekty/ZvyovnkonkurenceschopnostinaTPprostednictvmjazykovaICTgramotnosti.pdf
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1. 18. 7  Erasmus - Učíme se podnikat v Evropě 
 

Název projektu: Erasmus+  -  Učíme se podnikat v Evropě 

Poskytovatel:  Dům zahraniční spolupráce – Národní agentura Erasmus+ 

Doba realizace:  9/2017 – 8/2019 

Částka:  25.250 EUR 

 

 

 

 

Projekt je zaměřen na rozvíjení základních a průřezových dovedností  - podnikavosti, jazykových 

dovedností, digitálních kompetencí a používání inovativních pedagogických přístupů. Našimi partnery 

jsou Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle  (PL), 

Stredná odborná škola Námestovo (SK) a ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

"FEDERICO FLORA" z Pordenone (IT). 

Vycházíme ze situace, že školy, resp. absolventi škol při nástupu do praxe jsou často kritizováni, že do 

praxe přicházejí zpravidla s dobrou teoretickou průpravou, ale ve zvýšené míře postrádají odborné 

kompetence nutné pro praxi, jako např. kompetence komunikativní, jazykové, sociální, občanské, 

schopnosti řešit problémy aj. Z tohoto dlouhodobého problému je možné odvodit, že posílení výchovy 

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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První setkání 

Poslední dubnový týden se uskutečnilo první mezinárodní projektové setkání žáků partnerských škol z Česka, 

Slovenska, Polska a Itálie. Hostitelem byla tentokrát slovenská Stredná odborná škola z Námestova - jejich 

žákovský minipodnik provozující cestovní kancelář nám představil krásy Slovenska. Navštívili jsme mnoho 

zajímavých míst - Oravský a Spišský hrad, Demänovskou jeskyni, Košice, plavili jsme se na pltích po Dunajci v 

Pieninách, vyzkoušeli jsme si vlastnoručně vyrobit tradiční řemeslné výrobky ve skanzenu v Zuberci. 

Na programu však byly i odborné workshopy mapující činnost našich minipodniků, návštěva a beseda v Muzeu 

kávy - firmě mladého místního podnikatele, beseda s majitelem ubytovacího zařízení Ranč u Edyho. Na IT 

workshopu jsme se naučili pracovat s 3D tiskárnou. 

Druhé setkání 

Vybraní žáci tříd 2. EM a 2. MK se v termínu 22. 10. až 27. 10. 2018 zúčastnili výměnného pobytu v rámci 

projektu ERASMUS+. Tentokrát jsme zamířili do polského města Wisla, kde pro nás byl připraven bohatý 

program. 

Po příjezdu do Wisly jsme se ubytovali v malebném penzionu Sloneczny Gród. Na střední gastronomické a 

hotelové škole ZSGH nás čekalo přivítání a prezentace školy, regionu i lidových tradic, které jsme si nácvikem 

folklorního tance také prakticky vyzkoušeli. Po obědě následovaly integrační a adaptační hry a aktivity, v rámci 

kterých se skupiny žáků ze Slovenska, Polska, Česka a Itálie navzájem seznámily. 

Úterní den se nesl v kuchařském a degustačním duchu, jelikož pro nás byly připraveny dva gastronomické 

workshopy, z nichž se jeden věnoval přípravě hlavního chodu a druhý dezertu. Vsuvkou byla návštěva 

absolventky školy, která nás ve svém penzionu pohostila obědem, připraveným výhradně z domácích surovin. 

Formou dílen jsme se ve večerním programu naučili ozdobit a vymalovat skleněné talíře tak, aby vznikl 

originální dárek pro naše nejbližší. 

Ve středu jsme navštívili královské komnaty hradu Wawel v Krakově a prohlédli si wawelskou katedrálu. Obě 

prohlídky byly komentovány tzv. audioprůvodcem v polském, anglickém a českém jazyce. Po nekonečných 

točitých schodech jsme sestoupili do podhradí ke známé soše draka, která v pravidelných intervalech chrlí oheň. 

Následovala procházka na krakovské náměstí a návštěva podzemní expozice. 

Na čtvrteční exkurze nás v deštivém počasí vozil malý výletní vláček. Viděli jsme rezidenci prezidenta, 

muzeum s trofejemi Adama Malysze a centrum Wisly. Po cestě na oběd jsme se zastavili na výstavě obrazů a 

skulptur, která nám vyrazila dech. Odpoledne nás ve škole čekal workshop úpravy fotografií a také ekonomický 

workshop. 

V pátek jsme cestovali do nedaleké vesničky Koniakow, kde jsme zhlédli bohatě zdobený kostel, byla nám 

vyložena historie tzv. koniakowské koronki (výšivky) a života starých goralů. V pastýřském centru jsme se 

přiučili výrobě ovčích sýrů a výrobků z ovčí vlny. Po obědě jsme se s ostatními národy podělili o prezentaci 

„Jak založit živnost v České republice", prezentovanou v českém i anglickém jazyce. Následovalo celkové 

zhodnocení pobytu, předání dárkových předmětů a večerní rozlučková „diskotéka". 

Třetí setkání 

Sedm studentů oborů Ekonomika v multimediální sféře a Marketingová komunikace se v rámci projektu 

ERASMUS+ v termínu 7. - 13. 4. 2019 podívalo do italského Pordenone. 

Přivítal je starosta města a rada cestovního ruchu; po prohlídce historického centra navštívili střední školu I.I.S 

,,Federico Flora", kde se jim věnovali místní studenti. Další dny byly věnovány poznání místní kultury, způsobu 
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života a tradic - žáci navštívili městečko Maniago s muzeem příborů a Cavasso Nuovo, kde získali zajímavé 

informace o lokálních potravinách. 

Jídlo a pití zůstalo velkým tématem i nadále - v San Daniele studenti navštívili firmu, která se zabývá výrobou 

typické italské šunky Prosciutto a samozřejmě nesměla chybět ani ochutnávka. Poté absolvovali (tentokrát bez 

ochutnávky) prohlídku ve společnosti Pitars Cellars, která se zabývá výrobou vína a Prosseca. Seznámení s 

italskou kuchyní završil workshop do cateringové firmy Le TROI CHEF, ve které účastníci projektu měli 

možnost ochutnat výborné dezerty a také italský chléb Foccaccia. 

V programu nechyběly ani kulturní památky - Benátky, Aquileia, Trieste a Grado uspokojily i nejnáročnější 

zájemce o historii a umění.  

Projekt byl ukončen úchvatným galavečerem opět v Pitars Cellars. Závěr byl plný emocí, protože jeho součástí 

bylo loučení s nově získanými zahraničními přáteli. A celkové hodnocení? Pokud budeme citovat účastníky, tak 

„si pobyt velmi užili, získali nové informace, nové přátele a hlavně zlepšili svou komunikaci v anglickém 

jazyce!" 

1. 18. 8  Dotační program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v 

mateřských, základní a středních školách se sídlem na území statutárního 

města Ostrava pro rok 2018 a 1. pol. roku 2019 
 

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

3153/2018/ŠaS 

ÚVOD 

Bilingvní vzdělávání v České republice se na školách realizuje na základě Pokynu ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce ze dne 15. července 2008. 

 

Výhody bilingvní výuky: 

1) Výhody při komunikaci 

 Širší komunikační pole 

 Gramotnost ve dvou jazycích 

2) Kulturní výhody 

 Hlubší multikulturnost 

 Dvojjazyčná zkušenost 

 Větší tolerance k menšinám 

 Menší inklinace k rasismu 

3) Rozvoj poznávacích schopností 

 Rozvoj myšlení, kreativity, citlivosti v komunikaci 

4) Osobnostní rozvoj 

 Posílení sebeúcty, sebejistoty 

 Bezpečná identita 

5) Výhody v oblasti vzdělávací 

 Rostoucí možnost dosažení vyššího vzdělání 

 Snazší učení se třetímu jazyku 

6) Ekonomické 

 Širší možnost uplatnění v různých zaměstnáních 
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Znalost cizího jazyka, včetně odborné terminologie, je v současné době základní předpoklad pro úspěšné uplatnění 

absolventů SOŠ na pracovním trhu. Zaměstnavatelé vyžadují absolventy škol, kteří jsou na dostatečné jazykové 

úrovni a jsou vybaveni jak jazykovými, tak společenskými a osobnostními kompetencemi. 

 

Cizojazyčná výuka 

 

AHOL-Střední odborná škola s.r.o. získala z rozpočtu Statutárního města Ostrava částku  

302 000,- Kč na realizaci  bilingvní  výuky  v odborných předmětech číslo 3153/2018/ŠaS pro rok 2018 a 1. pol. 

roku 2019. 

 

Cizojazyčná výuka  na AHOL Střední odborné škole 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.  

Tento způsob výuky je konkurenční výhodou žáků. Umožní jim zdokonalování se v cizím jazyce i v odborném 

předmětu. Rozšíří se jim slovní zásoba. Ve výuce jsou využívány aktivizující, komunikativní metody a různé 

formy organizace práce.  

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. 

Při výuce odborného předmětu v anglickém jazyce si vyučující stanovuje dva typy cílů – jazykové a obsahové. 

V souvislosti s nimi tak rozvíjí čtyři základní jazykové dovednosti, jako je čtení s porozuměním, psaní, poslech 

s porozuměním a mluvení, které jsou běžně rozvíjeny při jazykové výuce. 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. Učitel cíleně nehledá aktivity na rozvoj jazykových dovedností. Ty jsou na rozdíl od jazykových 

hodin automaticky generovány z potřeby osvojení a procvičení si obsahu.  

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

města Ostrava. 

Ve školním roce 2018/2019 se týkala cizojazyčná výuka oborů Sportovní management, Ekonomika 

v multimediální sféře, Marketingová komunikace, Pedagogické lyceum. Žáci v angličtině absolvovali Psychologii 

(Pedagogické lyceum), Marketing a management (Sportovní management, Ekonomika v multimediální sféře) a 

Komunikační dovednosti (Ekonomika v multimediální sféře, Marketingová komunikace). Hodinová dotace 

odborných předmětů je 2 hodiny týdně. 

Také se nám daří zvládat jazykové zkoušky, kdy zkoušky Cambridge English jsou uznávány prakticky na všech 

univerzitách anglicky hovořících zemí i v ostatních státech světa. Jako doklad o dosažené jazykové úrovni je 

uznává většina univerzit, zaměstnavatelů a institucí po celém světě, včetně ČR. 

 

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

 

Matěj Antončík 1. ročník Marketingová komunikace  

Jan Schuska 1. ročník Pedagogické lyceum  
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Lea Tvrdoňová 2. ročník Ekonomika v multimediální                          

Vivien Long 3. ročník Pedagogické lyceum 

Filgasová Zuzana 2. ročník Pedagogické lyceum 

Nguyenová Jenifer M. Phuon 1. ročník Marketingová komunikace 

 

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.  

 

 

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 2018/1 

3. Školní časopis 

 

 

 

 

 

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.  



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
                                                                                                

81 
 

V letošním školním roce tak probíhá bilingvní výuka napříč ročníky -  u oborů Ekonomika v multimediální sféře, 

Marketingová komunikace, Pedagogické lyceum i u Sportovního 

managementu.  Bilingvní formou se pak vyučují především 

předměty Marketing a management, Komunikační dovednosti, 

v případě pedagogických lyceí předmět Psychologie. 

Obor Právo a veřejná správa se na výuku vybraného odborného 

předmětu v anglickém jazyce připravuje. V příštím školním roce 

budou absolvovat předmět profesní etika. I nový obor Ortoticko – 

protetický technik očekává výuku předmětu Komunikace 

s klientem, který bude veden opět v anglickém jazyce.  

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

schopností také slouží speciálně multimediálně vybavené učebny, ve kterých proběhly v předešlých letech 

rekonstrukce 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.   

V letošním roce právě obory Ekonomika v multimediální 

sféře a Pedagogické lyceum obstály u maturitní zkoušky se 

100 % úspěšností. Jak uvádí ředitelka Ahol – SOŠ Ing. 

Radmila Sosnová, o kvalitě této výuky svědčí především 

schopnosti a znalosti žáků, kteří již takovouto formou výuky 

prošli v předešlých letech a v současnosti studují na 

zahraničních univerzitách či vyjíždějí do zahraničí uplatňovat 

své znalosti a schopnosti na různých pozicích, 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.  
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4. Webové stránky školy 

 

V sekci projekty školy: https://www.ahol.cz/UserFiles/File/new_sos/Projekty/Bilingva2018-

19naweb(002).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 2018 a 1. pol. 

roku 2019 

Poskytovatel: Statutární město Ostrava  

 Doba realizace: 7/2018 – 6/2019  

Částka: 302.000,- 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/7spvycv4s0840k8o0g8c 
https://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20&id=140 

https://www.facebook.com/aholsos 
 
 

Bilingvní výuka na AHOL SOŠ již má tradici                                

 

14. 6. 2019 byla na AHOL – Střední odborné škole slavnostně předána maturitní vysvědčení v pořadí už 26. 
ročníku úspěšných absolventů. I v letošním roce školu opustili maturanti, kteří se v odborných předmětech 
vzdělávali bilingvní formou a kteří mají tuto skutečnost doloženu i v závěrečném vysvědčení. Jedná se o 
absolventy oborů Pedagogické lyceum (Psychologie), Ekonomika v multimediální sféře (Marketing a 
management a Komunikační dovednosti) a Sportovní management (Marketing a management).  

Studium odborných předmětů v angličtině je klíčové pro budoucí uplatnění absolventa, což potvrzuje nejen fakt, 
že student zvládne použít odbornou terminologii i zlepšené konverzační schopnosti u zkoušky či v simulovaných 
podmínkách výuky, ale především už sedmiletá zkušenost s bilingvní výukou a využití jejích výsledků v praxi – tj. 
při studijních pobytech v zahraničí nebo v zaměstnání. 

Dobrá znalost cizího jazyka je na AHOL - Střední odborné škole trvalou prioritou. Kromě bilingvní výuky jsou žáci 
každoročně v kurzech pořádaných školou připravováni ke složení certifikátů PET a FCE; žáci se účastní 
organizace soutěže pro ostravské základní školy Amazing Race, která prověřuje znalost anglického jazyka; 

https://www.ahol.cz/UserFiles/File/new_sos/Projekty/Bilingva2018-19naweb(002).pdf
https://www.ahol.cz/UserFiles/File/new_sos/Projekty/Bilingva2018-19naweb(002).pdf
http://www.regionbook.com/clanek/7spvycv4s0840k8o0g8c
https://www.ahol.cz/sugar.html?sm=20&id=140
https://www.facebook.com/aholsos
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angličtinu uplatní i při vzdělávacích pobytech v cizině, rovněž pořádaných každoročně školou a při škole působí 
konverzační klub vedený rodilým mluvčím.  

Bilingvní výuku, která často stojí u počátku prohloubeného zájmu o anglický jazyk, AHOL - Střední odborná škola 

realizuje z neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy. 

 

 

 

 

 

 

1.18. 9 AHOL’s AMAZING RACE 

AHOL’s AMAZING RACE – USA: Heroes Edition – závěrečná zpráva 

 

Termín a účast 

22. února 2019 se na AHOL – Střední odborné škole uskutečnil už čtvrtý ročník populární soutěže prověřující 

znalost angličtiny i reálií anglicky mluvících zemí AHOL´s AMAZING RACE. Soutěž se nám podařilo 

uskutečnit díky finanční podpoře Statutárního města Ostrava. Letošního ročníku s podnázvem „Heroes Edition“ 

se zúčastnilo 112 žáků z 14 základních škol z Ostravy a nejbližšího okolí a mimo soutěž se jako čestný host 

zúčastnila také jedna škola z Prahy. 

 

Výsledné pořadí škol v soutěži: 

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

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

3. Základní škola a mateřská škola Ostrava - Bělský Les, Bohumíra Dvorského 1, příspěvková organizace 
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4. Základní škola Ostrava - Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace 

5. Základní škola a mateřská škola A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 

6. Základní škola Havířov - Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace 

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

8. Základní škola a mateřská škola Ostrava - Svinov, Bílovecká 10/7, příspěvková organizace 

9. Základní škola Halasova, Halasova 30/709, Ostrava-Vítkovice 

10. Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace 

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

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

organizace  

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

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

 

 

Průběh soutěže 

Cílem soutěžících bylo prozkoumat nejen dějiny a reálie USA, ale především svět superhrdinů a padouchů z filmů, 

komiksů a pohádek. Účastníci soutěže předváděli své znalosti a dovednosti v hádankách, kvízech, soutěžích a 

hrách pro skupiny i jednotlivce. Na tematických stanovištích museli prokázat svou čtenářskou gramotnost, 

znalosti z dějin, finanční gramotnost, fyzickou zdatnost, schopnost luštit rébusy, a to vše výhradně v anglickém 

jazyce. 

Každý soutěžní tým byl sestaven z 8 žáků 6. – 9. tříd. Soutěž byla rozdělena do tří částí – v prvním kole se museli 

žáci jako jednotlivci vypořádat s vědomostním testem, dále následovaly nesoutěžní aktivity a občerstvení, 

v druhém kole je čekaly týmové aktivity se superhrdiny, kde museli prokázat své znalosti a dovednosti a získat 

tak co největší finanční hotovost (Aholské dolary). S pravidly soutěže se žáci seznámili v rámci slavnostního 

zahájení v galerii AHOL – Střední odborné školy, jehož součástí bylo již tradičně vystoupení školního sboru 

s anglickými písněmi a tematicky kostýmovaný organizátorský tým, který pak žáky provázel celou soutěží. 

I. kolo 

V první části soutěžící obdrželi test v angličtině, v letošním ročníku tematicky zaměřený na USA (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.  Pavel Khen (ZŠ 1. Máje) 

 

2.  Ondřej Konečný (ZŠ A. Hrdličky) 

 

3.  Jáchym Kurtin (ZŠ A. Hrdličky) 

 

Všichni soutěžící získali za výsledky testu body – ty se v rámci soutěžního družstva sčítaly a soutěžící je směnili 

za herní peníze, které užívali ve druhé části hry.  

Pauza 

Během opravy testů probíhaly dílčí skupinové aktivity a hry. Žáci si mohli projít místností plnou laserových 

paprsků, aniž by se jich dotkli; zkusit si ovládat robota na dálkové ovládání, zahrát si na superhrdinu s 3D brýlemi, 

vytvořit si svého superhrdinu ve výtvarných sférách, naučit se něco z finanční gramotnosti – rozpoznávat falešné 

bankovky, a v neposlední řadě seznámit se základy zdravovědy. Všechny tyto aktivity byly ohodnoceny věcnými 
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dary pro nejlepší týmy či jednotlivce. Zbytek času byl využit pro oběd ve stylu Želv Ninja (pizza, cupcake, Pepsi) 

ve školní jídelně, která byla opět tematicky vyzdobená. 

II. kolo 

Soutěžící byli rozděleni na okruh A a okruh B, které byly obsahově shodné (jiní byli jen někteří superhrdinové), 

a každý okruh se skládal ze sedmi stanovišť po 10-ti minutách. Během hry soutěžící plněním úkolů získávali 

Aholské dolary a na posledním stanovišti si soutěžící za dozoru vedoucích sečetli konečný stav dolarů. Zvítězilo 

družstvo, které došlo do cíle s největší finanční částkou.  

 

Učebny AHOL – Střední odborné školy se pro tuto příležitost změnily do superhrdinského, pohádkového, 

filmového, komiksového atp. hávu. Soutěžící se při jejich návštěvě museli vypořádat s nejrůznějšími úkoly. 

V průběhu odpoledne si tak žáci ověřili svoji čtenářskou gramotnost na stanovišti „Star Wars“, kde shrnuli text - 

rozhovor Darth Vadera s jeho synem. Na stanovišti „Disneyland“ soutěžící řešili vědomostní kvíz o historii i 

současnosti firmy Disney. Na stanovišti „Bad guys“ a „Spiderman“ museli žáci nejprve shodit baseballovou 

pálkou a míčkem plechovky a poté uhodnout hádanku, přičemž čím více shozených plechovek, tím více dostali 

nápověd k hádance. „Comics point“ bylo stanoviště, kde soutěžící shlédli krátké komiksové video, ve kterém 

chyběly „bubliny“, a ty museli žáci adekvátně doplnit. „Avengers & Justice League Photobooth“ byla stanoviště, 

kde měl tým za úkol vytvořit tři specifické pózy se známými superhrdiny a nechat se tak vyfotit. Na stanovištích 

„Guardians of the Galaxy“ a „Avatar“ si soutěžící prověřili své komunikační a obchodní dovednosti v angličtině 

– měli za úkol uzavřít obchod se vzdálenou galaxií. Na stanovišti „Ninja Factor“ soutěžící čekala opravdová 

fyzická výzva – museli štafetově zdolat náročnou opičí dráhu, na jejíž konci získali písmeno. Z písmen poté měli 

jako tým sestavit slovo. 

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

reprezentující Základní školu A. Hrdličky. Druhé a třetí místo dělilo pouze jediný dolar: stříbrná skončila 

Základní škola Provaznická a bronzová Základní škola B. Dvorského. 

 

Záštity nad soutěží 

Akce se realizovala díky podpoře Statutárního města Ostrava. Záštity nad soutěží udělilo tradičně Sdružení pro 

rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., starosta městského obvodu Ostrava – Jih Bc. Martin Bednář a starostka 

městského obvodu Ostrava – Vítkovice p. Radomíra Vlčková. Velké poděkování patří také sponzorům akce. 

 

 

 

Poděkování patří všem sponzorům: 

 

Dolní oblast Vítkovice, HC Vítkovice Ridera, Harmony, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Multikino CineStar Ostrava, ČSOB, Celní správa České republiky, 

Úřad městského obvodu Ostrava – Vítkovice, Cloverleaf Group, Statutární město Ostrava, Proteor CZ, Úřad 

městského obvodu Ostrava – Jih 
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Cíle projektu 

Cílem projektu bylo zábavnou formou, motivovanou cestou po USA, prověřit znalosti anglického jazyka 

účastníků a umožnit jim, aby ji uplatnili v reálných situacích. Krom toho soutěž účastníkům umožnila 

v praxi využít jednotlivé dovednosti typické pro výuku anglického jazyka, jako je poslech a čtení s 

porozuměním, čtení s úkoly, vědomostní test obsahující informace z historie, současnosti, zeměpisu, 

politiky, významných, populárních i fiktivních osobností USA. 

 

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

finanční gramotnosti (rozpoznání falešných bankovek, jednoduché finanční operace během celé hry), 

čtenářské gramotnosti (řešení úkolů s texty, porozumění textu, dovednost text shrnout apod.), IT 

dovedností a zeměpisných znalostí. Významným cílem akce pak bylo i posílit péči o zdraví, propagovat 

zdravý životní styl a prověřit fyzickou zdatnost žáků. 

 

Projekt měl rovněž podpořit týmovou spolupráci i individuální soutěživost zúčastněných žáků a sloužit 

jako motivace pro jejich další jazykové vzdělávání v anglickém jazyce. 

 

Projekt v praxi ověřil základní dovednosti výuky AJ, a to poslech, mluvení a čtení – a to jak v úvodním 

testu, tak i v herních situacích ve druhé části soutěže. Učitelé i žáci vyšších ročníků naší školy ukázali, 

že dokážou zvládnout masivní akci po stránce organizační a žáci ZŠ se seznámili s novým prostředím a 

došlo tak k propojení základního a středního vzdělání. 
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Prezentace města: 

1. Informace o financování projektu z prostředků Statutárního města Ostrava 

2. Prezentace v tisku a na webových stránkách 

3. Reportáž na www.ahol.cz 

4. Reportáž na Oficiálním Facebookovém webu a Instagramu AHOL - SOŠ 

5. Záštity nad akci 

6. Pozváni zástupci SMO i městského obvodu 

7. Prezentace ve výroční zprávě školy 

http://www.ahol.cz/
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1. Informace o financování projektu z prostředků Statutárního města Ostrava 

První informace byla již na pozvánkách. 

  
. 



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
                                                                                                

89 
 

2. Prezentace v tisku a na webových stránkách 

 Dubnové vydání Jižních Listů, str. 14, dostupné z adresy: https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-
jihu/jizni-listy/rocnik-2019/rocnik-2019/JL_04_2019.pdf  

 

https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2019/rocnik-2019/JL_04_2019.pdf
https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2019/rocnik-2019/JL_04_2019.pdf
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 Článek na oficiální webové Facebookové stránce Městského obvodu Ostrava-Poruba, 
dostupné z adresy: https://www. facebook.com/moporuba/

 
 

 Článek v Regionálním zpravodaji Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, číslo 2 
(očekáváme ještě vydaní, bude dostupné z adresy: 
http://www.msunion.cz/zpravodajstvi/zpravodaj/rok-2019 ) 

 

 Článek z 22.2.2019: Oficiální webové stránky ZŠ Dvorského, dostupné z adresy: 

https://www.facebook.com/moporuba/
https://www.facebook.com/moporuba/
http://www.msunion.cz/zpravodajstvi/zpravodaj/rok-2019
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http://www.zsdvorskeho.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2533:2019-
02-26-13-42-03&catid=1:na-hlavni-stranku 

 
 

 Článek z 23.2. 2019: Oficiální webové stránky ZŠ Provaznická, dostupné z adresy: 
https://www.zsprovaznicka.cz/index.php/nase-skola?start=6 

 
 

 Článek z 25.2.2019: Oficiální webové stránky ZŠ A. Hrdličky, dostupné z adresy: 
http://www.zshrdlicky.cz/article/detail/vysledky-souteze-ahol-s-amazing-race-2019- 

http://www.zsdvorskeho.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2533:2019-02-26-13-42-03&catid=1:na-hlavni-stranku
http://www.zsdvorskeho.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2533:2019-02-26-13-42-03&catid=1:na-hlavni-stranku
https://www.zsprovaznicka.cz/index.php/nase-skola?start=6
http://www.zshrdlicky.cz/article/detail/vysledky-souteze-ahol-s-amazing-race-2019-
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 Článek ze dne 27.2.2019: Sólokapr, dostupné z adresy: 
http://www.regionbook.com/clanek/2t75qbnsp8g0kcgks4cc 
 

 Děkovný email ze Základní školy 1.Máje: 
 

„Ahol´s Amazing Race – Special Heroes Edition 

Také my jsme měli letos možnost zúčastnit se SUPER soutěže, kterou každoročně pořádá 

v Ostravě střední škola Ahol. V čem je tato soutěž perfektní? Je úplně jiná, než všechny ostatní 

soutěže. Sotva jsme vstoupili do dveří, ujaly se nás komiksové postavy hrdinů Marvel a DC, 

protože na toto téma byla celá letošní soutěž, a provázely nás po celou dobu soutěže. Jiné postavy 

nám dávaly na stanovištích otázky a úkoly a my jsme je jako tým plnili. Všechny úkoly byly 

zajímavé, ale nám se asi nejvíc líbilo laserové bludiště. Hodně jsme se zde zasmáli. Moc se 

těšíme na příští rok a doufáme, že se na soutěž opět dostaneme. 

soutěžící ze ZŠ 1.máje Havířov“ 

 
 
 
 
 

3. Reportáž na www.ahol.cz 
Na stánkách  www.ahol.cz v máme reportáž v sekci Studenti – 
střední odborná škola - AHOL TV: studentská televize 
Reportáž je na webových stránkách školy AHOL – SOŠ, 

náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, Ostrava – Vítkovice 

 

 

Odkaz na videoreportáž: https://youtu.be/cHZZFpAskhI 

Odkaz na článek: https://www.ahol.cz/sugar/?id=259  

http://www.regionbook.com/clanek/2t75qbnsp8g0kcgks4cc
http://www.ahol.cz/
http://www.ahol.cz/
https://youtu.be/cHZZFpAskhI
https://www.ahol.cz/sugar/?id=259
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Letošní ročník AHOL´s Amazing Race už má své vítěze 

 

Dne 22. února 2019 proběhl na AHOL – Střední odborné škole čtvrtý ročník soutěže s názvem 

„AMAZING RACE – USA: Heroes Edition“. Tematicky byl zaměřen na populární fiktivní postavy a 

superhrdiny dětských, teenagerských i dospělých let, které pochází z dílny amerických hollywoodských 

autorů. Část soutěže byla zaměřena na znalosti o USA, tedy na geografii, kulturu, historii, literaturu, 

sport, životní styl a hospodářství ve 20. a 21. století. 

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

Záštity nad soutěží pak převzala starostka městského obvodu Ostrava - Vítkovice, paní Radomíra 

Vlčková, starosta městského obvodu Ostrava - Jih, pan Bc. Martin Bednář, Sdružení pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje v čele s Ing. Radúzem Máchou. 

Soutěžící ze základních škol nejprve zvládli vědomostní test v angličtině zaměřený na geografii, 

kulturu, historii, literaturu, sport, životní styl a hospodářství ve 20. a 21. stoletív  USA. Součástí testu 

byl i poslech textu v angličtině s úkoly ověřujícími porozumění. Test trval 60 minut. 

Každý soutěžní tým obdržel od moderátora akce herní peníze (Aholské dolary), jejichž sumu 

určila úspěšnost ve vědomostním testu. Tým dále putoval po stanoveném okruhu A nebo okruhu B. Na 

každém stanovišti se celý tým pokoušel splnit zadaný úkol a při úspěšném splnění získal další herní 

peníze. Na posledním stanovišti si tým spočítal svůj zisk. 

Ve vědomostních testech se na prvních třech příčkách umístili Pavel Khek – (ZŠ 1. Máje Havířov, 

1. místo), Ondřej Konečný – (ZŠ A. Hrdličky, 2.místo), Jáchym Kurtin – (ZŠ A. Hrdličky, 3. místo). 

Mezi soutěžními týmy vítězné příčky obsadily školy ZŠ Hrdličky (1. místo), ZŠ Provaznická (2. 

místo), ZŠ Dvorského (3. místo). 

 

Všem výhercům gratulujeme a těšíme se na další setkání! 

Především děkujeme všem sponzorům. 

 
Reportáž na oficiálním Facebookovém webu a Instagramu AHOL – SOŠ 
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4. Dostupné z adresy: https://www.facebook.com/aholsos/?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/aholsos/?fref=ts
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Dostupné z adresy: https://www.instagram.com/ahol_stredni.odborna.skola/ 

 
 
  

https://www.instagram.com/ahol_stredni.odborna.skola/
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4. Záštity nad akcí 

 



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
                                                                                                

97 
 

 



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
                                                                                                

98 
 

 
  



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
                                                                                                

99 
 

5. Pozváni zástupci SMO i městského obvodu 

Pozváni přijali:  

Bc. Martin Bednář – starosta Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih 

 

 

6. Prezentace ve výroční zprávě školy 

Prezentace akce bude uvedena ve výroční zprávě školy za školní rok 2018/19. 

 

1.18.10 AHOL- Ostrava –Pořízení schodolezu 
 

V souladu se zákonem š. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 

programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, dostala škola na akci „AHOL Ostrava – Pořízení 

schodolezu“ registrované pod číslem EDS 133D321000051 částku 82 280 Kč. 

 

1.18.11 Příspěvek z Evropského parlamentu za vítězství v soutěži Euroscola 

 
Třetí ročník oboru Právo a veřejná správa se v průběhu měsíců října a listopadu zúčastnil soutěže Euroscola, kde 

bylo cílem natočit videoklip o tom, proč je důležité jít k volbám do Evropského parlamentu, které se budou 

konat v příštím roce a toto video umístit na Instagram. Důležitým kritériem vítězství bylo kromě „lajků" také 

hledisko odborné poroty. Díky zápalu a snaze žáků třídy 3 PV se podařilo probojovat mezi vítěze. 

Škola získala částku 4.616,28 EUR a tak žáci třetího ročníku oboru Právo a veřejná správa ve dnech 20. 2.  - 

21. 2. 2019 poznat město Štrasburk a především práci v sídle Evropského parlamentu. První den poznávacího 

zájezdu měli žáci možnost vidět gotickou katedrálu Notre-Dame, jejíž výška činí 142 metrů a v období 16. - 18. 

století tak byla nejvyšší budovou světa. Následoval přesun do čtvrti La petite France, což je malebná skupina 

historických domů nad ramenem řeky Ill a přilehlými kanály, a dále na náměstí Kléber, s mnoha historickými, 

často hrázděnými domy, které patří mezi nejkrásnější historická náměstí v Evropě. 

Druhý den byl vymezen pro návštěvu sídla Evropského parlamentu a hru Eurogame, které se celkem zúčastnilo 

více než 500 žáků středních škol z 20 států Evropy. Všechny skupiny měly zvolit svého zástupce, který 

představí školu a město, odkud pochází. Za třídu 3 PV vystoupila Kateřina Švarcová a všem přítomným 

přiblížila jak školu AHOL, tak město Ostravu. Po obědě se již všichni účastníci rozdělili do skupin, ve kterých 

diskutovali na zadaná témata. Těmi byli například: Bezpečnost a lidská práva, životní prostředí a obnovitelné 

zdroje, migrace a integrace nebo zaměstnanost mladých lidí. V následující části tyto skupiny představili všem 

zúčastněným své nápady a vizi. Všichni žáci pak měli možnost vznést námitku, zeptat se na detaily a v 

neposlední řadě také rozhodnout, zda bude návrh přijat či nikoli. Poslední část programu byla vyhrazena pro 

vyhlášení vítězných týmů hry Eurogame. Přestože se naši žáci mezi nejlepší týmy neprobojovali, věříme, že 

návštěva Evropského parlamentu a možnost vyzkoušet si práci poslanců byla pro ně cennou zkušeností. 
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1.17 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). 

 

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. 
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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, 

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 



 
  

                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 
                                                                                                

102 
 

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 

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, 
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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 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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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1.18  Základní údaje o hospodaření školy 
 


