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1.1 Charakteristika školského zařízení 
 
Název: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o., 
 
Adresa: náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26 
 703 00 Ostrava-Vítkovice 
E-mail:   aholsos@ahol.cz 
 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
 
IČ:   25 379 569 
 
Jednatel:   JUDr. Josef Holík  
Jednatel:   Ing. Hana Holíková  
 
Ředitelka školy: Ing. Radmila Sosnová 
 
Zástupce ředitelky: 
                Mgr. Kateřina Suková 
   Mgr. Michal Balaš 

    

Škola sdružuje:         
1. AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. 

                kapacita  500 žáků  IZO: 046 565 507 
2. Školní jídelna - výdejna 

     kapacita  500 jídel  IZO: 174 105 517 
3. Školní jídelna 

kapacita  950 jídel  IZO: 108 034 275 
Školská rada: :    
   za rodiče:  Lenka Dostálová  
     Barbora Hubinská 

                                        Ing. Aleš Sladký 
      

za žáky:    Nelešovská Natalie 
             Szpernolová Adéla 
  Minárová Natálie 

        
   za pedagogické pracovníky: 
     Mgr. Lucie Králová 
     Ing. Ladislav Karnik 

Mgr. Julie Tomečková 
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AHOL -  Střední odborná škola, s. r. o. zahájila výuku na počátku školního roku 1992/1993 a v současné 
době již 29 let spoluutváří systém ostravských středních škol.  

Škola sídlí v památkově chráněné, více než 100 let staré budově v městském obvodu Vítkovice, která je 
přizpůsobena nejmodernějším požadavkům výuky. Budova má tři nadzemní podlaží, ve kterých se 
nacházejí třídy i odborné učebny. V nejvyšším patře je vybudovaná galerie, kde probíhají pravidelné 
vernisáže absolventských prací i děl významných výtvarníků z ostravského regionu, a najdeme zde i dvě 
učebny výpočetní techniky včetně ateliéru.  

V druhém nadzemním podlaží je  knihovna s 5 000 svazky odborné literatury i beletrie. V přízemí si 
žáci mohou zacvičit v posilovně i tělocvičně, zapojit se do dramatické či výtvarné činnosti v k tomu 
vybavených učebnách a najíst se ve školní jídelně, která respektuje zásady zdravé výživy i zájem 
studentů stravovat se pestře a chutně. Nově bylo zrekonstruováno i školní hřiště, které v současné 
podobě umožňuje realizaci kolektivních her v odpovídajících podmínkách. 

AHOL – Střední odborná škola cíleně připravuje budoucí odborníky ve svém oboru; proto jim předává 
nejen teoretické poznatky, ale i praktické dovednosti. Zaměřuje se rovněž na klíčový význam 
celoživotního vzdělávání, aby se absolventi dokázali přizpůsobit možným změnám, které se jejich 
profesi v budoucnu nevyhnou.  
 
Studentům proto nabízíme vzdělávání nad rámec běžných osnov - v průběhu studia mají možnost získat 
jazykové certifikáty (PET, FCE), které jim škola po úspěšném složení v plné výši uhradí. Jako zásadní 
rovněž vnímáme, aby se žáci naučili používat moderní komunikační a informační technologie. Zde jim 

umožňujeme získat certifikát ECDL (European Computer Driving Licence), který 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. To je také důvodem, proč na AHOL – Střední odborné škole byla otevřena a postupně 
posilována sekce zdravotnických a pečovatelských oborů, kterou ve školním roce 2020 posílil nový obor 
Oční optik, který nabízíme jako jediní v Moravskoslezském kraji; byly pro něj připraveny odborné 
učebny a ve školním roce 2021/2022 ke vzdělávání nastoupí první žáci tohoto oboru. 
 
Už v průběhu školního roku 2018/19 jsme se otevřeli 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. Ve školním roce 2020/2021 na AHOL – Střední odborné škole 
maturovali první žáci zkrácené formy oboru Ortoticko-protetický technik, kteří spolu se svými pedagogy 
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byli oceněni za bezchybně zvládnutou a funkčně připravenou praktickou zkoušku, která probíhala ve 
firmě Proteor. 
 
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.  
 
Dlouhodobě se můžeme pochlubit úspěšnými absolventy oboru Pedagogické lyceum a rovněž řada 
absolventů našich ekonomických oborů dnes působí v řídících funkcích. 
 
I v letošním školním roce byla výuka pro obě strany ztížena epidemií Covid-19 a následným uzavřením 
středních škol, které se tentokrát protáhlo prakticky na celý školní rok (konkrétně na období od října do 
května s občasnou výjimkou výuky praktických předmětů). Můžeme konstatovat, že jsme na tuto situaci 
byli adekvátně připraveni: výsledky přinesla dovršená digitalizace školy, zlepšení práce s IT u všech 
pedagogů, účelné využívání prostředí MOODLE i platforma CISCO WEBEX, s níž se žáci i pedagogové 
seznámili již v minulém školním roce. Osvědčily se i elektronické učebnice a sdílené digitalizované 
materiály pro výuku, které vypracovaly jednotlivé předmětové komise. Díky velkému nasazení celého 
pedagogického sboru bylo možné on-line odučit 70% vyučovacích hodin (zbývající byly nahrazeny 
domácí přípravou a žákovskými projekty) a dle výsledků ředitelských srovnávacích testů můžeme 
konstatovat, že žáci navzdory složitým podmínkám látku v letošním roce uspokojivě zvládli. 
 
Jsme rádi, že jsme v tomto úsilí našli plnou podporu v pedagogickém sboru a věříme, že všechny 
inovace, které za svůj vznik vděčí právě letošní mimořádné situaci, budou v dalších letech začleněny do 
standardní výuky.  
 
O motivaci žáků i vyučujících látku i přes složitou situaci zvládnout svědčí i vysoká úspěšnost letošních 
maturitních i závěrečných učňovských zkoušek. 
 
Jako ředitelka doufám, že se nám i v dalších letech podaří rozvíjet vše, co dělá naši školu úspěšnou – 
zapálený a profesně zdatný pedagogický sbor, motivované žáky, kteří ve svém oboru touží vyniknout, a 
v neposlední řadě ochotné odborníky z praxe, kteří jim budou nadále předávat své zkušenosti 

 

 

 

Ing. Radmila Sosnová 
ředitelka školy 
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1.2 Přehled oborů vzdělávání  
 
Studijní obory, které škola vyučuje a které jsou zařazeny ve školském rejstříku  
63-41-M Ekonomika a podnikání 

1. 63-41-M/01       Ekonomika a podnikání 
denní forma vzdělávání    délka studia: 4 roky           
ŠVP Sportovní management 
ŠVP Ekonomika v multimediální sféře 
ŠVP Marketingová komunikace  
   

 68-43-M Veřejnosprávní činnost  
2. 68-43-M/01   Veřejnosprávní činnost 

denní forma vzdělávání     délka studia: 4 roky 
ŠVP Právo a Veřejná správa 
ŠVP Veřejnosprávní činnost 
ŠVP Veřejná správa a regionální rozvoj 
 

3. 68-43-M/01   Veřejnosprávní činnost 
dálková forma vzdělávání     délka studia: 5 roků 
ŠVP Veřejnosprávní činnost 
 

75-41-M Sociální činnost 
4. 75-41-M/01   Sociální činnost 

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

78-42-M Lyceum 
5. 78-42-M/03   Pedagogické lyceum 

denní forma vzdělávání     délka studia: 4 roky 
ŠVP Pedagogické lyceum 
 

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

denní forma vzdělávání    délka studia: 4. roky 
ŠVP Ortoticko-protetický technik 
 

53-41-H Ošetřovatelství 
7. 53-41-H/01   Ošetřovatel  

denní forma vzdělávání  
ŠVP Ošetřovatel     délka studia: 3 roky 
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7. 53-41-H/01   Ošetřovatel 
večerní forma vzdělávání     délka studia: 3 roky 
ŠVP Ošetřovatel 
 

69-42-M/01Oční optik 
8. 69-42-M/01   Oční optik 

Denní forma vzdělávání     délka studia: 4 roky 
ŠVP Oční optik 
 
 

1.3 Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 
 
Souhrnný přehled interních vyučujících 

 Příjmení a jméno D
en

ní 
stud

ium
 

D
álkové 

stud
ium

 

V
ečerní 

stud
ium

 

P
racovní 

zařazen
í 

O
d

borná 
způsobilost 

P
ed

agogická 
způsobilost 

1 Mgr. Angerová Zuzana 26   učitelka ano ano 
2 Mgr. Balaš Michal 14   zástupce ředitelky 

školy 
ano 

ano 

3 Mgr. Čaldarisová Renáta 23   učitelka ano ano 
4 Phdr. Dvořáková Lucie  20   učitelka ano ano 

5 Bc. Furik Martin 23   učitel ano ne* 
6 Mgr. Gogolková Soňa 10   učitelka ano ano 

7 Mgr. Hass Rudolf 11 2  učitel ano ano 
8 Ing. Hubáček Jaroslav, PhDr. 25   učitel ano ano 

9 Mgr. Chalupová Zuzana 23   učitelka ano ano 
10 Mgr. Janošková Lea 26   učitelka ano ano 

11 Mg. Jonáková Šárka 20   učitelka ano ano 
12 Ing. Karník Ladislav Csc. 27   učitel ano ano 

13 Mgr. Kašovská Alena 24 0,75  učitelka ano ano 
14 Mgr. Knopová Valentina 13   učitelka ano ano 

15 Mgr. Králová Lucie 25  2 učitelka ano ano 
16 Mgr. Krsková Leontina 25   učitelka ano ano 
17 Ing. Kubíčková Eva 24  1 učitelka ano ano 

18 Mgr. Kulesová Eva 24  3 učitelka ano ano 
19 Ing. Mikulíková  Jana 

Alžběta 
23   učitelka ano ano 

20 Mgr. Mrázek Vlastimil 23   učitel ano ano 

21 Mgr. Najvarková Gabriela 26   učitelka ano ano 
22 Mgr. Obuchová Oxana 24   učitelka ano ano 

23 Mgr. Pala Michal 24 1  učitel ano ano 
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24 Mgr. Petermann Vojtěch 27   učitel ano ano 
25 Ing. Pitřík Jakub 24   učitel ano ne* 

26 Mgr. Sedláčková Zuzana 26   učitelka ano ano 
27 Ing. Sosnová Radmila 2   ředitelka školy ano ano 

28 Mgr. Stoklasová Kateřina 18   učitelka ano ano 
29 Mgr. Suková Kateřina 15   zástupce ředitelky 

školy 
ano ano 

30 Mgr. Šlofarová Karolína 24   učitelka ano ano 
31 Mgr .Švajda Lukáš 24 1  učitel ano ano 

32 Mgr. Tomečková Julie 25   učitelka ano ano 
33 Mgr. Trigas Paskal 23 0,25  učitel ano ano 

* probíhající studium pedagogiky s magisterského studia 

 
Souhrnný přehled externích vyučujících 

 Příjmení a jméno D
en

ní 
stud

ium
 

D
álkové 

stud
ium

 

V
ečerní 

stud
ium

 

P
racovní 

zařazen
í 

O
d

borná 
způsobilost 

P
ed

agogic
ká 
způsobilost 

1 Mgr. Adamík Lukáš 16   učitel ano ano 

2 Mgr. Basugur Püren  12   učitelka ano ano 

3 Bc. Dadu Lenka 7   učitelka ano ne ⃰
4 Dod Paul 9   učitel ano ne⃰ ⃰ 

5 Ing. Petra Horká 2   učitelka ano ne ⃰
6 Ing. Jedlička Libor 8   učitel ano ano 

7 Mgr.  Koplová Jaroslava 5 0,75 2 učitelka ano ano 
8 MUDr. Krawzcyk Petr 14   učitel ano ne* 

9 Mgr. Kolarčík Lukáš   1 učitel ano ano 
10 Mgr. Masnikosová Pavla 2   učitelka ano ano 

11 Mgr. Mžiček Martina   4 učitelka ano ano 
12 Mgr. Nastálková Anna  1 2 učitelka ano ano 
13 Mgr. Nováková Alena  1 1 učitelka ano ano 

14 Ing. Otahalová Magda 2   učitelka ano ano 
15 Bc. Pončová Kateřina 7   učitelka ano ne** 

16 Mgr. Pospíšilová Jana 7   učitelka ano ne* 
17 Mgr. Ševčíková Marta   5 učitelka ano ano 

18 Ing. Šmuková Lucie 14 0,5  učitelka ano ano 
19 Mgr. Vilimová Jana 7   učitelka ano ne* 

20 Mgr. Weisová Jiřina   3 učitelka ano ano 
21 Mgr. Zubíčková Jitka PhD. 9   učitelka ano ano 

 
⃰uznávaný odborník z praxe 
⃰⃰  ⃰ probíhající studium pedagogiky 
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1.4 Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2020/21 
 

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

informacím 
 
 
Ve školním roce 2019/20 bylo podáno dvanáct žádostí o vydání nového rozhodnutí proti nepřijetí ke 
vzdělávání. Žádosti  se týkaly oboru 78-42-M/03 Pedagogické lyceum. Všem žádostem bylo vyhověno 
a to takto:  

 9 uchazečů přijato na obor 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 
 2 uchazeči přijati na obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, vyučované dle ŠVP Ekonomika 

v multimediální sféře 
 1 uchazeč přijat na obor 75-41-M01 Sociální, správní a pečovatelská činnost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název a kód oboru Celkem – přihlášeno/přijato/odevzdali ZL 
Veřejnosprávní činnost  68-43-M/01 

ŠVP Právo a veřejná správa  
denní forma vzdělávání 

přihlášeno 27/přijato27/ZL 22 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 
ŠVP Sportovní management  

ŠVP Ekonomika v multimediální sféře  
ŠVP Marketingová komunikace  

 
SM  přihlášeno 31/přijato31/ZL21  

EMS  přihlášeno 22/přijato 22/ZL 15 
MK  přihlášeno 25/přijato 25/ZL 14 

Pedagogické lyceum 78-42-M/03 přihlášeno 45/přijato 24/ZL 21 
Sociální činnost 75-41-M/01 

ŠVP Sociální správní a pečovatelská činnost 
přihlášeno 18/ přijato 18/ZL 13 

 
Ošetřovatel 53-41-H/01 

ŠVP Ošetřovatel 
denní forma 

 
     přihlášeno 46/ přijato 46/ ZL 38                     

Ortoticko-protetický technik 53-44-M/01 
ŠVP Ortoticko-protetický technik 

přihlášeno 14/ přijato 14/ ZL 11 

Oční optik 69-42-M/01  
ŠVP Oční optik 

přihlášeno 18/ přijato 18/ ZL 14 

Celkem k 22. 7. 2021  denní studium Přihlášeno 246/     přijato   225      / ZL   169 
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1.6 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Třída Třídní učitel/ka (TU) 
Počet žáků ve třídě 

(dívky/chlapci) 
Kmenová učebna 

Číslo 
šatny 

1 EMS 1 Mgr. Tomečková 23 13/10 204 12 

2 SM 1 Ing. Pala 18 2/16 116 11 

3 PL1 Mgr. Janošková 20 20/0 304 10 

4 VS+ SČ 1 Mgr. Kulesová 10+12 6+12/4 314 13 

5 ORT 1 Mgr. Krsková 15 6/8 222 skříňky 

6 ORT Z Ing. Karnik 10 8/2 115  

7 OŠ 1 V Mgr. Kulesová 15 12/3 117  
       

8 EMS+MK2 Mgr. Šlofarová 21+5 17/10 203 8 

9 SM 2 Mgr. Kašovská 15 3/12 117 9 

10 PL 2 Mgr. Sedláčková 19 17/2 304 2 

11 SČ+VSRR 2 Mgr. Angerová 12+11 21/2 320 7 

12 ORT 2 Ing. Karnik, CSc.  18 11/7 220 skříňky 

 OŠ 2 Mgr. Stoklasová 17 15/2 119 9 
       

13 MK 3 Ing. Sosnová   20 9/11 303 4 

14         SM 3 
Mgr. Obuchová 

12 11/1 115 
16 

Spoj s SM4 
15 PL 3 Mgr. Suková 24 22/2 310 6 

16 VS+SČ 3 
Mgr. Balaš 

13+12 
9/4 

12/0 
308 3 

17 ORT 3 Mgr. Králová 17 10/7 219 skříňky 

18 OŠ 3 Mgr. Stoklasová 22 20/2 119 5 

19 OŠ 3 V Mgr. Králová 14 13/1 119  

       

20 EMS 4 Mgr. Švajda 24 13/11 309 17 
21 
 

SM 4   Mgr. Najvarková 20 6/14 312 16 

22 PVS+SČ4 Ing. Kubíčková 12+19 
12/0 
18/1 

319a 15 

23 PL 4 Mgr.Čaldarisová 21 20/1 212 14 

24 VSČ 4. D Mgr. Trigas 26 19/7 116 13 
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 Celkový prospěch žáků a žákyň ve škole za školní rok 2020/21 
 
 

Třída Počet žáků 
zač. šk. r. 

Počet žáků 
konec šk. r. 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Opakují 
ročník 

Průměr 
třídy 

1. EM 23 24 11 13 0 0 1,53 
1. SM 18 18 4 14 0 0 1,75 
1. PS 10 10 6 4 0 0 1,47 
1. SČ 12 12 3 9 0 0 1,92 
1. PL 20 20 19 1 0 0 1,09 
1. OT 14 14 9 5 0 0 1,40 
1. OV 15 12 12 0 0 0 1,14 
1. OR 10 9 9 0 0 0 1,01 
2. EM 22 20 10 10 0 0 1,72 
2. MK 5 5 4 1 0 0 1,26 
2. SM 14 15 3 12 0 0 2,10 
2. VS 13 11 9 2 0 0 1,44 
2. SČ 13 12 5 7 0 0 1,75 
2. PL 19 19 17 2 0 0 1,16 
2. OT 18 18 12 6 0 0 1,30 
2. OŠ 15 17 8 9 0 0 1,57 
3. MK 20 20 7 12 1 0 1,79 
3. SM 14 16 2 13 1 0 2,19 
3. VS 13 13 3 10 0 0 1,98 
3. SČ 12 12 9 3 0 0 1,38 
3. PL 24 24 21 3 0 0 1,19 
3. OT 17 17 7 10 0 0 1,82 
3. OŠ 22 20 7 13 0 0 1,69 
3. OV 14 16 14 2 0 0 1,38 
4. EM 22 24 6 18 0 0 2,11 
4. SM 21 22 1 21 0 0 2,18 
4. PV 12 13 6 7 0 0 1,53 
4. SČ 19 19 2 17 0 0 2,03 
4. PL 21 21 11 10 0 0 1,45 
VSČ 5D 26 26 1 24 1 0 1,75 
CELKEM 500 499 227 272 3 0 1,60 
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 Porovnání průměrů 2016/17, 2017/18, 2018/19 a 2020/21 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZKRATKA PŘEDMĚT Průměr 
2017/2018 

Průměr 
2018/2019 

Průměr 
2019/2020 

Průměr 
2020/2021 

CHV Chování 1,050 1,042 1,000 1,000 
CJL Český jazyk a literatura 2,737 2,653 2,037 2,056 
AJ Anglický jazyk 2,522 2,477 2,174 2,067 
NJ Německý jazyk 2,517 2,717 1,846 1,732 
RJ Ruský jazyk 2,496 2,210 1,824 1,538 
DEJ Dějepis 2,360 2,235 1,527 1,271 
MAT Matematika 2,551 2,651 2,151 1,840 
FYZ Fyzika 2,562 2,400 1,504 1,846 
CHE Chemie 2,398 2,087 2,314 1,939 
BIO Biologie 1,987 1,747 1,542 1,271 
IT Informační technologie 2,150 1,934 1,629 1,763 
TV Tělesná výchova 1,003 1,062 1,033 1,061 
EKO Ekonomika 2,397 2,382 1,729 1,753 
UCE Účetnictví 2,689 2,541 1,904 1,788 
PRN Právní nauka 2,861 2,051 1,369 1,630 
PSY Psychologie 2,039 1,972 1,426 1,632 
TS Teorie sportu 2,500 2,000 1,842 1,684 
EKL Ekologie 1,353 2,286 1,667 1,021 
FG Finanční gramotnost 1,907 2,378 1,462 1,760 
ZN Zdravotní nauka 2,214 - 1,000 1,458 
PRV Právo 2,506 1,762 1,188 1,390 
VS Veřejná správa 2,231 2,484 2,056 1,450 
ZPSY Zdravotnická psychologie 2,192 2,525 1,684 1,879 
PED Pedagogika 1,970 1,708 1,383 1,497 
MAMG Marketing a management 2,964 2,930 1,440 1,394 
APSY Aplikovaná psychologie 1,727 2,500 1,333 1,100 
HN Hra na hudební nástroj 1,100 1,286 1,000 1,158 
DRV Dramatická výchova 1,124 1,127 1,050 1,022 
PWS Programování webových stránek - 2,167 1,500 1,100 
OK Odborné kreslení - 1,000 1,314 1,538 
MT Materiály a technologie - 1,941 1,286 1,478 
PRT Protetika - - - 1,000 
KK Komunikace s klientem - - - 1,111 
ORT Ortotika - - - 1,646 
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ZKRATKA PŘEDMĚT Průměr 
2017/2018 

Průměr 
2018/2019 

Průměr 
2019/2020 

Průměr 
2020/2021 

PEK Písemná a el. komunikace 1,882 1,356 1,500 1,816 
TEA Technika administrativy 1,886 1,777 1,259 2,152 
HV Hudební výchova 1,000 1,033 1,000 1,000 
GD Grafický design 1,850 1,689 1,191 1,206 
AVT Audiovizuální tvorba 1,611 1,967 1,923 2,229 
OV Odborný výcvik 1,485 1,394 1,244 1,116 
HVS Hudební výchova specializace 1,000 1,000 1,000 1,021 
PEČ Pečovatelství 2,350 2,093 1,920 2,146 
SK Sociální komunikace 2,077 1,500 - 1,711 
EVF Ekonomika a veřejné finance 2,227 2,286 1,716 1,312 
UP Učební praxe 1,973 1,685 1,578 1,658 
VV Výtvarná výchova 1,483 1,264 1,126 1,040 
ZEH Základy epidem. a hygieny 1,897 1,676 1,533 1,231 
ZS Zdravotnické a soc. služby 2,077 1,529 1,133 1,115 
KP Klinická propedeutika 2,097 1,927 2,108 1,000 
PP První pomoc 2,079 1,800 2,600 1,000 
SO Somatologie 2,179 2,196 1,660 1,042 
RV Rodinná výchova 2,174 1,364 1,400 - 
BEK Biologie a ekologie 2,044 2,063 1,507 1,774 
ZSV Základy společenských věd 2,500 2,188 1,725 1,683 
KOD Komunikační dovednosti 1,806 1,533 1,618 1,625 
SPSS Soc. politika a soc. služby 2,256 1,767 1,750 1,852 
SZ Sociální zabezpečení 2,333 1,786 - 2,106 
PE Profesní etika 2,545 2,000 1,550 1,347 
PS Psychologie sportu 2,857 1,857 2,750 2,381 
RT Reklamní tvorba 1,500 1,545 1,000 - 
DM Digitální marketing - - - 1,350 
ŘP Řízení projektu - - - 2,3815 
REG Regionalistika - - - 2,193 
VKO Vybrané klinické obory - - - 1,395 
ZBI Základy biomechaniky - - - 1,126 
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 Vyhodnocení praktického vyučování žáků – odborné praxe, odborného výcviku 
 

Vyhodnocení Odborného výcviku žáků  
 
Odborný výcvik ve školním roce 2020/21 vykonávalo celkem  žáků  2. a 3. ročníku učebního oboru 
Ošetřovatel v rozsahu: 
2. ročník denního studia – 2 dny/12 hod. v týdnu, tj celkem 44 dnů/266 hod. za školní rok 
3. ročník denního studia – 2 dny/14 hod. v týdnu, tj. celkem 46 dnů/322 hod. za školní rok 
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 školním roce 2020/21 
 

Odborný výcvik    Školní rok 2020/21   

Ošetřovatel Celkem tříd 3   

  Celkem žáků denního studia (2. + 3. r.) 37   

  Celkem žáků večerního studia (3. r.)                 16   

 Celkem žáků denní + večerní studium                 53  

  Celkem odpr. hodin denní studium 17 426   

  Celkem odpr. hodin večerní studium 1528   

 Celkem odpr. hodin denní + večerní st. 18 954  

  Neodpr. hodin denní + večerní studium 1 310 6,9 % 

 Zaplacená produktivní činnost (hod.) 828 15% 
 
 
Odborný výcvik za školní rok 2020/21 absolvovalo 53 žáků. V období od 12. října do 4. listopadu 2020 
z důvodu vládních bezpečnostních opatření odborný výcvik na pracovištích neprobíhal. Žáci konali 
odborný výcvik on-line formou. Celkem potom žáci denního i večerního studia odpracovali  17 426 hod, 
neodpracovali celkem 1 310 hodin, tj. 6,9 %. V rámci produktivní činnosti byla žákům vyplacena 
odměna za 828 odpracovaných hodin v Domově pro seniory Korýtko, což je 15 % z celkového 
počtu odpracovaných hodin. Ostatní zařízení 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. 2  - Odborný výcvik 
 

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

2018/19 78 15 488 1 798 

2019/20 72 12 552 1 513 

2020/21 53 17 426 1 310 
Porovnání školních let 
2019/20 a 2020/21 v % 

Snížení  o 19 žáků,  
tj. 26, 4 % 

Zvýšení o 4 874 hod.,  
tj. o 27,9 % 

Snížení o 203 hod.,  
tj. o 15,5 %  
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Graf č. 1 – Odborný výcvik 
 

 
 
Ve školním roce 2020/21 došlo k podstatnému snížení počtu žáků o 19 oproti roku 2019/2020. Tato 
situace je ovlivněna do značné míry sníženým  zájmem žáků o studium učebního oboru Ošetřovatel. Z 
výše uvedeného taktéž vyplývá, že oproti předcházejícímu období v důsledku coronavirové pandemie 
se výrazně zvýšil počet odpracovaných hodin u žáků třetích ročníků denního i večerního studia na 17 
426, tj. o 27,9 % více než v předcházejícím období. Do značné míry se  snížil rovněž počet 
neodpracovaných hodin o 203 hod., tj. 15,5 %. 
Ve sledovaném období byla prokázána nižší nemocnost žáků. V době uzavření sociálních zařízení, měli 
žáci druhého ročníku možnost odborný výcvik vykonávat na necovidových odděleních městské 
nemocnice MNOF Ostrava Fifejdy, proto rozdíly v odpracovaných hodinách nejsou patrny. Dva žáci ve 
sledovaném období nastoupili na měsíční lázeňskou léčbu, proto i počet odpracovaných hodin je tímto 
faktem také ovlivněn. Odchylky v počtech odpracovaných hodin jsou patrné také u žáků večerního 
studia nejsou patrné. Žákům denního   studia bylo umožněno doplnit si praktické výkony v sociálním 
zařízení Domovu pro seniory Kamenec v odpoledních hodinách a sobotách také v MNOF. Dva žáci 
denního studia vykonávali v době coronavirové pandemie dobrovolnickou činnost v sociálních 
zařízeních a MNOF Ostrava Fifejdy. 
 
 
Závěr:  
 
Ve školním roce 2020/21 vykonávali žáci 2. a 3. ročníku učebního oboru Ošetřovatel odborný výcvik 
v průběhu celého školního roku  u smluvních organizací (Domov pro seniory Kamenec, Korýtko, Dětské 
centrum Domeček, Hospic sv. Lukáše a Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy). Poměrná část žáků 3. 
ročníku večerního studia v důsledku coronavirové pandemie v rámci svého zaměření zajišťovala 
odborný výcvik jak u svých zaměstnavatelů, tak v Městské nemocnici Ostrava-Fifejdy. 
 
V rámci celého praktického vyučování se průběžně daří snižovat počet zameškaných hodin žáků na 
jednotlivých pracovištích. 
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Vyhodnocení Učební praxe žáků oboru Ortoticko-protetický technik  

 
Učební praxi ve školním roce 2020/21 vykonávalo celkem 44 žáků  2. a 3. ročníku denní formy  a 
zkrácené formy studia oboru Ortoticko-protetický technik v rozsahu: 
2. ročník denního studia – 1 den/7 hod. v týdnu, tj celkem 34 dnů/238 hod. za školní rok 
3. ročník denního studia – 1 den/7 hod. v týdnu, tj. celkem 34 dnů/238 hod. za školní rok 
1. ročník zkráceného studia – 1 den/7 hod. v týdnu, tj. celkem 32 dnů/224hod. za školní rok 
 
Tabulka č. 1 – přehled praktického vyučování ve školním roce 2020/21 
 

Odborný výcvik    Školní rok 2020/21   

Ošetřovatel Celkem tříd 3   

  Celkem žáků denního studia (2. + 3. r.) 35   

  Celkem žáků zkráceného studia (1. r.)                  9   

 Celkem žáků denní + zkrácené studium                 44  

  Celkem odpr. hodin denní studium 8 330   

  Celkem odpr. hodin zkrácené studium 2 016   

 Celkem odpr. hodin denní + zkrácené st. 10 346  

  Neodpr. hodin denní + zkrácené studium 49 0,9 % 

 Zaplacená produktivní činnost (hod.) 0        
 
 
Učební praxi za školní rok 2020/21 absolvovalo 44 žáků. V období od 5. října 2020 do 26. dubna 2021 
z důvodu vládních bezpečnostních opatření učební praxe ve firmách neprobíhala. Žáci konali učební 
praxi on-line formou. Celkem potom žáci denního i zkráceného studia ve firmách odpracovali  10 346 
hod, neodpracovali celkem 49 hodin, tj. 0,9%. V rámci produktivní činnosti nebyla žákům vyplacena 
žádná odměněna. Firmy odměny za produktivní činnost žákům nevyplácí. 
 
Po ukončení Učební praxe žáci předávali vlastní hodnocení a podklady splněných pracovních výkonů z 
jednotlivých pracovišť vyučujícímu učební praxe ve škole. 
  
Srovnání posledních dvou školních let 
 
Tabulka č. 2 Učební praxe 
 

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

2019/20 35 2 023 102 

2020/21 44              10 346 49 
Porovnání školních let 
2019/20 a 2020/21 v % 

Navýšení o 9 žáků,  
tj. 20,4 % 

Navýšení o 8 323hod.,  
tj. o 80,45 % 

Snížení o 53 hod.,  
tj. o 51,9 %  

 
 
 
 
 



 
  
                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
                                                                                                

21 
 

Graf č. 1 – Učební praxe 
 
 

 
 
Ve školním roce 2020/21 došlo k navýšení počtu žáků o 9 oproti roku 2019/2020. Tato situace je 
ovlivněna do značné míry zvýšeným  zájmem žáků o zkrácené studium  oboru Ortoticko- protetický 
technik. Z výše uvedeného taktéž vyplývá, že oproti předcházejícímu období v důsledku coronavirové  
pandemie se také zvýšil počet odpracovaných hodin, které byly plněny ať už on-line formou nebo na 
pracovištích firem. Tato situace je dána taktéž absolvováním učební praxe žáků zkráceného studia přímo 
na pracovištích firem zaměstnavatelů. U žáků druhých a třetích ročníků  denního studia v období od 5. 
října 2020 do 26. dubna 2021 probíhala učební praxe on-line formou. Žáci skutečně odpracovali 10 346 
hodin, tj. o 80,45  % více než v předcházejícím období. Do značné míry se  snížil rovněž počet 
neodpracovaných hodin o 53 hod., tj. 51,9 %. 
Dva žáci denního studia dobrovolně  nad rámec své učební praxe docházeli do firmy Proteor CZ s.r.o. 
v rámci výpomoci v době coronavirové pandemie. 
 
 
Závěr:  
 
Ve školním roce 2020/21 vykonávali žáci 2. a 3. ročníku  oboru Ortoticko- protetický technik učební 
praxi v průběhu celého školního roku  u smluvních organizací (ProteorCZ s.r.o., Ergona Opava s.r.o., 
Ortopedická protetika Frýdek Místek a Medesa care s.r.o.). Poměrná část žáků 1. ročníku zkráceného 
studia v důsledku coronavirové pandemie v rámci svého zaměření zajišťovala učební praxi v zařízení a 
firmách u svých zaměstnavatelů. 
 
Učební praxe byla velmi ovlivněna uzavřením škol a nemožností žáků vykonávat praktické dovednosti 
ve firmách zabývajících se ortotikou a protetikou.  
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Vyhodnocení odborné praxe 

 
Odbornou praxi ve školním roce 2020/21 vykonávalo celkem 147 žáků 2. a 3. ročníků oboru vzdělání 
Pedagogické lyceum, Marketingová komunikace, Sportovní management, Sociální činnost a Veřejná 
správa v rozsahu 15 pracovních dnů u 2. ročníků, 20 pracovních dnů u 3. ročníků, a to v termínu 14. 6. 
– 3. 9. 2021.  
 
Tabulka č. 1 – přehled praktického vyučování ve šk. roce 2020/21 – odborná praxe: 
 

Odborná praxe   Školní rok 2020/21 % 

Maturitní obory   14. 6. – 3. 9. 2021   

  Celkem tříd 10   

  Celkem žáků 147   

  Celkem odpracovaných hodin 12093,5 97,82  

 
Neodpracované hodiny (lékař, nemoc, 
opakování ročníku, ukončení studia) 269,5 2,18 

 
Odbornou praxí si za školní rok 2020/2021 prošlo celkem 147 žáků 2. a 3. ročníků oboru vzdělání 
Pedagogické lyceum, Marketingová komunikace, Sportovní management, Sociální činnost a Veřejná 
správa (žák mladší 18let smí vykonávat odbornou praxi nejvýše 6 hodin denně, tj. celkem 30h.) z důvodu 
zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání na všech stupních vzdělávací soustavy v souvislosti s 
vyhlášením nouzového stavu na celém území ČR usnesením vlády ze dne 12. 03. 2020. Tento zákaz se 
vztahoval také na praktické vyučování a odborný výcvik. S postupným uvolňováním opatření bylo 
umožněno zahájit realizaci praktického vyučování a odborného výcviku na školách počínaje dnem 01. 
06. 2020, a to za podmínek stanovených MŠMT a za dobrovolné účasti žáků. V důsledku tohoto opatření 
se tudíž realizovala odborná praxe výše uvedeného oboru vzdělání ve dnech 14. 6. – 3. 9. 2021. Žáci i 
jejich zákonní zástupci byli s podmínkami realizace odborné praxe ve zkráceném rozsahu seznámeni.    
 
Po ukončení odborné praxe žáci předali vyplněná Hodnotící kritéria a Docházkový list. Dále každý žák 
vypracoval Protokol praktické přípravy, jehož součástí byl popis instituce a pracovních činností, které 
na odborné praxi vykonával.  
Odbornou praxí si za školní rok prošlo celkem 147 žáků 2. a 3. ročníků maturitních oborů vzdělání na 
škole v plném rozsahu. Žáci odpracovali celkem 12 093,5 hod., neodpracovali 269,5 
hodin, tj. 2,18 % z odpracovaných hodin. Z toho 1 žák ukončil studium. 
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Srovnání posledních tří školních let 
 
Tabulka č. 2 – Odborná praxe 
 

Školní rok Počet žáků 

 
v % Počet 

odpr. hodin 

 
v % 

Počet 
neodpr. 
hodin 

 
v % 

2018/19 168 
 

+3,70 15 871 
 

+3,15 492 
 

+5,13 

2019/20 17 
 

-89,88 508,5 
 

-96,80 1,5 
 

-99,70 

    2020/21 147 
 

+864,7 12 093,5 
 

+2 378,3 269,5 
 

+17 966,7 
 
Graf č. 1 – Odborná praxe  
 

 
 
Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že v rámci odborné praxe ve šk. roce 2020/2021 dochází ke zvýšení 
počtu žáků oproti minulému roku o 130, tj. 864,7 %, a také k nárůstu počtu odpracovaných hodin na 12 
093,5, tedy o 2378,3 % více než v minulém školním roce. Je to způsobeno omezením praxí kvůli 
nouzovému stavu spojenému s nemocí Covid-19. 
V uplynulém školním roce žáci neodpracovali celkem 269,5 hodin, což je o 17 966,7 % více než 
v loňském školním roce. Neodpracované hodiny jsou zameškány z důvodu nemoci, návštěvy lékaře, 
rodinných důvodů apod. 
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Závěr:  
Odbornou praxi ve školním roce 2020/21 vykonávalo celkem 147 žáků 2. a 3. ročníků oboru vzdělání 
Pedagogické lyceum, Marketingová komunikace, Sportovní management, Sociální činnost a Veřejná 
správa v rozsahu 15 pracovních dnů u 2. ročníků, 20 pracovních dnů u 3. ročníků, a to v termínu 14. 6. 
– 3. 9. 2021.  
Žáci absolvovali odbornou praxi u smluvních organizací. Konkrétně se jednalo o tyto organizace:  
 
MK 

KVADOS, a.s., DPA marketing s.r.o., J&S Thrax, s.r.o, P&A Thrax, s.r.o, C&A Moda s.r.o., Rádio 
Blaník,  ČT, Rádio Čas, Ed systém, Iq SUB, Rádio Helax, Reklama u náměstí, s.r.o., FABEX 
MEDIA,s.r.o, Marketingová agentura Orange, s.r.o., BER-KR SERVICES,s.r.o.,  TEXTORIS,s.r.o.,  
Stolařství Mališ, s.r,o., COMMODITY TRADING, s.r.o.,TEKO TECHNOLOGY, s.r.o., P.O.S. – 
Tomix,s.r.o.,  ElektroStyl MARK,s.r.o., VOSIME.cz Holding s.r.o., ELEKTRO4FUTURE,s.r.o, QQ 
studio s.r.o., Šárka Horáková s.r.o., WARIDO Accounting s.r.o., SAM BABY, s.r.o., eD systém a.s. 

SM 

Basketpoint Frýdek – Místek, DGTrend com, Basketbalový klub nová Huť Ostrava,z.s., SK Ostrava 
Lhotka z.s., Account Professional a.s., Československá obchodní banka a.s., Rodokov Beta spol. s.r.o., 
Ridera sport a.s., SunProsduction s.r.o., SSK Vítkovice, Česká úvěrová pokladna a.s., Tempo obchodní 
družstvo, C&A MODA s.r.o., TJ Horní Benešov, spolek; Lenka Lechnerová, 99 papir.cz, Městský 
fotbalový klub Frýdek – Místek, Rodokov Beta spol s.r. o., MFK Frýdek – Místek a.s., Zastavárna – 
Bazar PPL – Parcel shop, ARC impex s.r.o., HC Vlci Český Těšín, z.s., ArkimTAX s.r.o., Tomáš Cubo, 
PARTNERS; MADEJA sport s.r.o. 

PL 

ZŠ Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, p.o., ZŠ a MŠ Horýmírova 100, p.o., ZŠ a MŠ Dělnická, ZŠ 
Chrustova, Inškolka, s.r.o., Ostrava-Hrabůvka, MŠ Brušperk, Sportovní 520, p.o., ZŠ a MŠ Nošovice, 
MŠ Brušperk, Sportovní 520, p.o., MŠ Anenská 656, Frýdek-Místek, p.o., ZŠ a MŠ Vřesina, okres 
Ostrava-Město, p.o., ZŠ a MŠ Ostrava Ostrčilova 10/2557, p.o., ZŠ a MŠ Bohumín – Skřečoň, ZŠ a MŠ 
Ostrava Ostrčilova 10/2557, p.o., ZŠ a MŠ Raškovice, ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, p.o., ZŠ a MŠ Hladké 
Životice, p.o. ZŠ Logopedická s.r.o., ZŠ a MŠ Střítež, okres Frýdek-Místek, p.o., ZŠ Klimkovice, p.o. 

VS 

Krajský soud Ostrava, Charita Ostrava, PROSCHEF, Mgr. Tylečková  - advokátní kancelář, Jančík 
INSTAL, s.r.o., Úřad práce Ostrava, Charita Ostrava, Městský úřad Kopřivnice, Krajský soud Ostrava, 
Úřad práce Ostrava, SVN Holding, s.r.o., MěÚ Vratimov, SATSYS Export, s.r.o., Kulturní zařízení 
Ostrava-Jih, ÚMOb Ostrava – Vítkovice, MěÚ Bílovec, A1 Racing, s.r.o., OÚ Velká Polom 

SČ 

Úřad městského obvodu Poruba, Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o., 
Baby club Kačka z.s.,  "Máš čas?", z.s., TyfloCentrum Ostrava, o.p.s., Centrum pro mentální handicap 
ČMELÁČEK z.s., EUROTOPIA.CZ, o.p.s., Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín, 
p.o., CK DAKOL, s.r.o., Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné 
péče a základní škola, Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina, ANIMA VIVA z.s., Centrum sociálních služeb 
Bohumín, Základní škola a mateřská škola Kobeřice, p.o., Základní škola, Dětský domov, Školní družina 
a Školní jídelna, p.o., Nový domov Karviná, ZŠ Františka Formana, MediaCall, s.r.o., Baby club Kačka 
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z.s., ZŠ Františka Formana, Vzájemné soužití, o.p.s., Diecézní charita ostravsko-opavská, Charita 
Ostrava, Sdružení pěstounů Polárka, z.s.  

 
 
 

 Hodnocení ukončení studia: 
(maturitní zkouška) 

Třída Počet žáků 
v závěrečném 

ročníku 

Počet žáků 
přihlášených k 

maturitě 

Omluveni Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli % 
úspěšnosti 

EM4 24 24 0 12 11 1 95% 

PL4 21 21 0 12 8 1 95% 

PV4 13 13 0 3 10 0 100% 

SČ4 19 19 0 5 12 2 89% 

SM4 22 22 0 6 15 1 95% 

VSČ5D 26 27 1 8 14 4 84% 

OR1 9 9 0 5 4 0 100% 

celkem 134 1351 1 51 74   

Žáci z  

předchozích 

ročníků 

2 (SM) + 2 

(VSČ5D) + 3 

(PV) 

7 1 0 6 1 86% 

celkem 141 142 2 51 80 10  

procenta 100% 100% 1% 36% 56% 7% 93% 

 
 

 Hodnocení ukončení studia: 
(závěrečná zkouška) 

Třída Počet žáků 

v posledním 

ročníku 

Počet žáků 

připuštěných 

ke zkoušce 

v 1. termínu 

Prospěli s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Počet žáků 

k závěrečné 

zkoušce ve 

2. termínu 

Procento 

úspěšnosti 

3 OŠ 

(denní) 

20 20 15 5 0 0 100% 

3 OV 

(večerní) 

16 16 14 2 0 0 100% 

celkem 36 36 80% 20% 0 0 100% 

 

                                                           
1 1 žákyně předčasně ukončila studium 
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 Přehled univerzit a vysokých škol, kam nastoupili žáci po ukončení čtvrtých ročníků: 
 
 

Název školy PL 4 PV 4  EM 4  SM 4  SČ 4 

VŠB Ostrava  1 6 5  
VŠ Podnikání Ostrava   1 4  

Slezská univerzita Karviná  3   1 
Slezská univerzita Opava 1 4   1 

Ostravská univerzita 6  4  4 

Masarykova univerzita Brno 2    1 

Karlova univerzita Praha      

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha  1    

Univerzita T. Bati Zlín           2   

Univerzita Palackého Olomouc 4 2  1 1 

VŠE Jindřichův Hradec   1   

VŠ Pardubice      

VŠ Ambis   1   

Newton College Praha   1   

VOŠ Ahol   2 2 1 
VOŠ jiné 3 1 1  5 
1-leté pomaturitní studium    1  

Studium na VŠ v zahraničí 1   1  

Práce v zahraničí   1 2  
zaměstnání 4  4 6 5 
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1.7 Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně 
patologických jevů 

 
 Činnost výchovného poradce: 

 
Zpráva o činnosti výchovného poradce 
 
Výchovná poradkyně v průběhu školního roku 2020/2021 sledovala žáky, kteří jsou v péči 
Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a Speciálně pedagogického centra (SPC). Doporučila 
vyučujícím těchto žáků, jak mají poskytovat podpůrná opatření vyplývající  
z doporučení PPP a SPC. Průběžně se informovala o prospěchu a zvládání výuky žáků  
v jednotlivých vyučovacích předmětech. U vybraných žáků byly zpracovány Individuální vzdělávací 
plány a Plány pedagogické podpory. 
 
Podle potřeby žáci docházeli na pravidelné individuální setkání s výchovnou poradkyní, jejichž cílem 
bylo posílení sebeúcty, rozhodnosti a zodpovědnosti žáků. Společně pracovali  
na stanovení cílů, pojmenování osobnostních vlastností a zdrojů, které jim mohou pomoci v jejich 
obtížné životní etapě. Součástí poradenství byla diagnostika učebních stylů. 
 
Ve školním roce 2020/2021 výchovná poradkyně poskytovala informace žákům  
o možnostech dalšího vzdělávání a podala jim informace o trendech vývoje pracovního trhu.  
Žáci čtvrtých ročníků navštívili online dny otevřených dveří konané VŠ a VOŠ.  
 
Výchovná poradkyně spolupracovala s třídními učiteli při řešení absence a studijních problémů žáků. 
Během roku proběhlo 24 výchovných komisí, 10 formou prezenční, 14 formou distanční (využití 
platformy Cisco Webex), na kterých se řešily problémy žáků ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci 
a třídním učitelem.  
           
Zvýšenou pozornost věnovala žákům ohroženým předčasnou odchodovostí. Depistáž žáků byla 
provedena během měsíce září. Následně byla vypracována doporučení pro vyučující pro práci s žáky 
se zvýšeným rizikem odchodovosti. Ta byla v průběhu roku naplňována. 
 
Během roku se výchovná poradkyně zúčastnila setkání výchovných poradců středních škol,  
spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem. Pro 
zvýšení své odbornosti v poradenské činnosti docházela na supervizní setkání  
v psychoterapii. Absolvovala webináře, které věnovaly pozornost žákům s duševními poruchami a 
problematice online vzdělávání. Konkrétně se jednalo o následující webináře:  „Žáci s úzkostnými a 
depresivními poruchami“, „Poruchy příjmu potravy u dospívajících“,  „Práce s heterogenní skupinou 
online. Co mohu a nemohu ovlivnit jako pedagog?“, „Zvládání úzkosti u dětí po návratu do škol – 
prakticky”. 
 
Výchovná poradkyně se rovněž aktivně podílela na náboru žáků základních škol do prvních ročníků 
naší školy, převážně distančním způsobem. 
Součástí činnosti byla spolupráce s metodikem školní prevence/kariérovým poradcem, která spočívala 
v práci s třídními kolektivy.  
 
V Ostravě 14. 6. 2021          
Zpracovala: PhDr. Lucie Dvořáková 
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Zpráva k činnosti výchovné poradkyně ve vztahu k inkluzi 
 

V rámci inkluzivního vzdělávání byla ve školním roce 2020/2021 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, průběžné konzultace se zákonnými zástupci (zletilými žáky). Pro žáky s 
Individuálním vzdělávacím plánem byl vytvořen výukový system Moodle, který byl následně 
využíván všemi žáky školy během distanční formy vzdělávání. Žáci  
v Moodle prostředí měli veškeré studijní materiály, testy (měli možnost opakovaně si zkoušet online 
testování), úkoly, výuková videa. 

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

v průběhu školního roku monitorováni třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů. Vzhledem 
k nastavené dálkové formě vzdělávání z důvodu pandemie, všichni vyučující podávali třídním 
učitelům týdenní zprávy o prospěchu žáků v jednotlivých předmětech. Následně byli jedinci ohroženi 
školním neprospěchem osloveni třídním učitelem, případně výchovným poradcem. Dotyčným žákům, 
kteří se potýkali s výraznějšími potížemi ve vyučovacích předmětech, byly poskytnuty konzultace 
(pravidelné, nepravidelné – vázané na potřeby žáků, individuální a skupinové). Byla využita platorma 
Cisco Webech, jak pro doučování, tak pro poradenství, týkající se motivace žáků a učebních strategií. 

 
Ve školním roce 2020/2021 bylo vedeno 26 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP), z toho 21 žáků s podpůrným opatřením  druhého stupně.  Třetí stupeň podpůrných opatření byl 
stanoven u 4 žáků. Čtvrtý 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 pracovníky z Pedagogicko-psychologické 

poradny (PPP) v Ostravě a Karviné. V lednu byly na žádost PPP zpracovány zprávy o žácích  
s PO ve vztahu k distanční formě vzdělávání. Během roku proběhly průběžné odborné konzultace s 
pracovníky  Speciálně pedagogického centra Ostrava a Nový Jičín.  

 
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 online workshopů a setkání s odborníky, rovněž online. Žáci 
během školního roku měli možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti v zájmových kroužcích. 
Bohužel pandemie znemožnila žákům docházku do zájmových aktivit, proto škola nabídla možnost 
seberealizace v online prostředí (projekt  “Talenti”, odborníci  
v online hodinách). 

 
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 Kariérový poradce). 
 
V Ostravě  
Zpracovala: PhDr. Lucie Dvořáková 
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 Činnost školního metodika prevence  2020/21 
 
 

Prevence rizikového chování je nedílnou součástí pojetí výchovy a vzdělávání na AHOL SOŠ a 
vychází z Preventivního programu školy. Preventivní program  
školy 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, vždy 
na čtyřleté období. 

 
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 a na pestrost forem preventivní práce s žáky. 

Prevence rizikových jevů na AHOL SOŠ probíhá plánovitě, především v profilových předmětech 
ZSV,  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, používání vulgárních 
výrazů a nadužívání mobilních telefonů. 

 
Nově jsme museli zareagovat na specifika distanční výuky, která s sebou přinesla zvýšené 

riziko kyberšikany a zintenzivnili jsme podporu žáků třídními učiteli, kteří se svými třídami pravidelně 
každý týden konzultovali a mapovali stav vztahů ve třídě. 

 
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 všem žákům v důsledku  žákům s 
rizikovým chováním. Při řešení výchovných problémů jsme vycházeli z Preventivního programu 
školy. V případě, že 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 a to i v době uzavření školy z důvodu pandemie COVID-19 
formou online konzultací. 
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Z hlediska krátkodobých cílů jsme se snažili zlepšit znalosti žáků v oblasti rizikového chování, 
realizovali jsme aktivity preventivního programu v rámci školních aktivit prostřednictvím 
interaktivních přednášek a besed a to i v online podobě. V rámci stmelování třídních kolektivů byly 
pro žáky zorganizovány adaptační pobyt pro žáky 1. ročníků a po skončení distanční výuky školní 
výlety na konci června.   

 
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. Ke komunikaci s rodiči kromě osobních pohovorů, telefonické a e-mailové 
korespondence patří především třídní schůzky realizované jednou za čtvrtletí. V průběhu školního roku 
se rovněž uskutečňuje spolupráce s regionálním metodikem prevence, a s dalšími odborníky v oblasti 
prevence.   
 

V Ostravě 21. 6. 2021 
 
Mgr. Jana Alžběta Mikulíková 
Školní metodička prevence 
 
V letošním školním roce proběhly tyto preventivní akce: 

Adaptační kurz  

Ve dnech 1. - 3. září 2020 proběhl s podporou projektu "Prevence rizikových projevů chování" 
Moravskoslezského kraje adaptační kurz prvních ročníků všech nastupujících oborů AHOL Střední 
odborné školy, tentokrát v Malé Morávce v Jeseníkách. Cílem adaptačního kurzu bylo seznámení žáků 
a jejich stmelení nejen v rámci tříd a oborů samotných, ale i podpora tolerance, spolupráce a týmového 
ducha mezi všemi účastníky kurzu. Ve třech dnech si proto žáci prostřednictvím herních aktivit 
vyzkoušeli řešit nejrůznější situace a poznat jak sebe samého, tak kolektiv. Dynamický náboj 
adaptačního kurzu zajistili absolventi Pedagogického lycea, kteří společně s třídními učiteli a tělocvikáři 
připravili pestrý program pro celou dobu pobytu.  Žáci si vyzkoušeli mnoho netradičních aktivit a řadu 
dalších týmových her s cílem formovat kolektivní toleranci a spolupráci.  
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Den zdraví 

Dne 18. prosince proběhla za podpory Moravskoslezského kraje v rámci projektu Prevence rizikových 
projevů chování dětí a mládeže již tradiční preventivní akce Den zdraví. Žáci prvních ročníků se tak 
vystřídali na celkem šesti stanovištích: Poskytování první pomoci, Kyberšikana - hrozby a rizika 
virtuálního světa, Pohybové aktivity zaměřené na posílení jemné motoriky a pozornosti - curling a 
minibasketbal.  Další zastávkou pro studenty bylo stanoviště věnované prevenci deformit nohou s 
využitím podobaroskopu a tenzometrické plošiny.  Jedno ze stanovišť bylo věnováno rizikům 
onemocnění špinavých rukou a nácviku správné hygieny s využitím UV lampy na kontrolu dezinfekce, 
soutěž ve znalostech z oblasti zdravého stravování ve formě připravených prezentací. 

 Cílem této interaktivní akce bylo žákům zajímavou a poutavou formou zprostředkovat rizika spojená s 
pasivním životním stylem a nevhodnými pohybovými stereotypy a naučit se poskytovat první pomoc. 
Akce se tradičně setkala s pozitivním ohlasem žáků.  
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Právní povědomí 

Dne 8. 2. 2021 proběhla na naší škole online přednáška, kterou zajistil advokát Mgr. Michael Novotný 
na téma „Právo v životě běžného člověka“. Akce byla  určená pro 2. a 3. ročníky napříč všemi obory 
AHOL SOŠ. Žáci se tak zábavnou formou například dozvěděli, jaké místo právo zaujímá v životě 
každého z nás nebo jak rozdílně uvažuje laik ve srovnání s právníkem. 

Dostatečný prostor dostali studenti i v rámci diskuzní části, kdy padaly nejen očekávatelné dotazy na 
téma, jak se lektor dostal k advokacii a kolik si člověk v této profesi může vydělat, ale diskutovalo se 
také o sankcích za nenošení roušek a jiných právních problémech doby covidové. 

Dne 22. 2. 2021 byla zrealizována druhá z řady právních přednášek, tentokrát pod taktovkou 
přednášejícího Mgr. Paskala Trigase, která cílila na všechny 4. ročníky v rámci tématu „Právní 
odpovědnost v praxi“.  

V rámci těchto akcí byli studenti poučeni mimo jiné o právní odpovědnosti, a  to jak deliktní, tak i o 
problematice náhrady škody, kdy cílem bylo minimalizovat rizika protiprávního jednání žáky. 
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Sociálně právní ochrana dětí 

Studenty 3. ročníku oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost navštívil v úterý 23. března odborník 
na sociálně-právní ochranu dětí, Mgr. Radek Maňák z odboru sociálních věcí Krajského úřadu – 
Moravskoslezský kraj.  

Žáci se dozvěděli o činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí, podrobnosti o ohrožených skupinách 
dětí a mládeže a o komunikaci s nimi. Zároveň si studentky vyzkoušely práci s kazuistikou a prošly si 
příklady složitých situací, do kterých se ve své budoucí profesi mohou dostat.  

Cílem této preventivní akce bylo poutavou formou zprostředkovat žákům možnosti ochrany zájmů 
nezletilých dětí v souvislostech s jejich rizikovým chováním. 

Rizikoví nezaměstnaní 

9. 4. 2021 proběhla úspěšně pro žáky 4. ročníků oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost online 
beseda, kdy lektorkou byla Mgr. Lenka Honsárková, Dis. z úřadu práce.  V průběhu akce byli studenti 
mimo jiné seznámeni podrobně s činností úřadů práce a nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. Hlavním 
tématem, které lektorka odprezentovala, byly ale možnosti práce s dlouhodobě nezaměstnanými 
prostřednictvím projektů financovaných z Evropského sociálního fondu.  

Hlavním cílem této preventivní akce bylo minimalizovat rizika takových vzorců chování, v jejichž 
důsledku dochází k nárůstu sociálních rizik pro žáky i pro společnost plynoucí z nezaměstnanosti. 
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Systém péče o uživatele návykových látek 

Dne 3. 5. 2021 se na naší škole uskutečnila online beseda se žáky, kterou zajistilo Centrum primání 
prevence organizace Renarkon o.p.s., a to na téma „Systém péče o uživatele návykových látek“, určené 
pro 2. a 3. ročníky oborů „sociální, správní a pečovatelská činnost“ a „pedagogické lyceum“ AHOL 
SOŠ. V rámci besedy byli studenti poučeni nejen o rizicích spojených s užíváním návykových látek, ale 
také o systému péče o uživatele drog u nás.  
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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.      
Balaš Michal, Mgr. 
 

 Konzultační seminář 
pro management škol 

Konzultace pro 
příjemce výzvy šabl. 
II 

Přijímací řízení na 
SŠ  
a MZ pro žáky s 
PUP 

 

Čaldarisová Renata, Mgr.      
Dvořáková Lucie, Ph.D., 
Mgr. 

    Žáci 
s úzkostný
mi a 
depres. 
poruchami 

Furik Martin, Bc.      
Haas Rudolf, Mgr.      

Hubáček Jaroslav, Ph.D.      

Chalupová Zuzana, Mgr.       

Janošková Lea, Mgr.      

Karník Ladislav, Csc., Ing.      

Kašovská Alena, Mgr.      

Knopová Valentina, Mgr.      

Králová Lucie, Mgr.      

Krsková Leontýna, Mgr.      

Kubíčková Eva, Ing.      

Kulesová Eva, Mgr.      

Mikulíková Jana Alžběta, 
Mgr. 

     

Mrázek Vlastimil, Mgr.      

Najvárková Gabriela, Mgr.      
Obukhova Oxana, Mgr.      
Petermann Vojtěch, Mgr.      

Pala Michal, Ing. 
 

     

Pitřík Jakub, Ing. 
 

     

Sedláčková Zuzana,  
Mgr. 

     

Sosnová Radmila, Ing.      

Stoklasová Kateřina, Mgr.      
Suková Kateřina, Mgr.      
Šlofarová Karolína, Mgr.      

Švajda Lukáš, Mgr.      
Tomečková Julie, Mgr.      

Trigas Paskal, Mgr.      
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Jméno pracovníka únor březen duben květen červen 
Angerová Zuzana, Mgr.      
Balaš Michal, Mgr. 
 

   Hry a kreativní 
metody ve výuce 
NJ 

Práce s 
videem v 
cizích 
jazycích 

Čaldarisová Renata, Mgr.      

Dvořáková Lucie, Ph.D., 
Mgr. 

Poruchy 
příjmu 
potravy 

Zadavatel MZ Práce s heterogenní 
skupinou online 

  

Furik Martin, Bc.      

Haas Rudolf, Mgr.      

Hubáček Jaroslav, Ph.D.  Zadavatel MZ,  
Zad. MZ PUP 

   

Chalupová Zuzana, Mgr.  Zadavatel MZ    
Janošková Lea, Mgr.  Zadavatel MZ    
Karník Ladislav, Csc., Ing.  Zadavatel MZ    

Kasovská Alena, Mgr.      

Knopová Valentina, Mgr.      

Králová Lucie, Mgr. Závratě 2 Pediatrie pro praxi    

Krsková Leontýna, Mgr.    Hry a kreativní 
metody ve výuce 
NJ 

Práce s 
videem v 
cizích 
jazycích 

Kubíčková Eva, Mgr.      

Kulesová Eva, Mgr.  Zadavatel MZ    

Mikulíková Jana Alžběta, 
Mgr. 

     

Mrázek Vlastimil, Mgr.    Web. stránky  
WordPress 

 

Najvárková Gabriela, Mgr.      

Obukhova Oxana, Mgr.      
Petermann Vojtěch, Mgr.      

Pala Michal, Ing.      

Pitřík Jakub, Ing.  Zadavatel MZ    
Sedláčková Zuzana, Mgr.      

Sosnová Radmila, Ing.      

Stoklasová Kateřina, Mgr.      

Suková Kateřina, Mgr. 
 

 Práce třídního učitele    

Šlofarová Karolína, Mgr.  Zadavatel MZ    

Švajda Lukáš, Bc.      

Tomečková Julie, Mgr.      

Trigas Paskal, Mgr.      
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1.9 Žákovský parlament 
 
 
Žákovský parlament AHOL – Střední odborné školy s.r.o. je poradním orgánem školy. Tvoří jej volení 
zástupci – mluvčí jednotlivých tříd. Jednání žákovského parlamentu se uskutečňují pravidelně jednou 
za měsíc nebo dle aktuálních potřeb školy. Schůzi Žákovského parlamentu svolává jeho předseda, na 
jednání si pozve nejen ředitelku školy, ale také její zástupce, ostatní pedagogy, výchovného poradce a 
školního metodika prevence. 
Připomínky, náměty a stížnosti Žákovského parlamentu jsou ihned projednávány s vedením školy a 
následně také řešeny. Ředitelka školy informuje o stavu řešení připomínek předsedu a členy na 
nebližším zasedání parlamentu. 
V průběhu školního roku 2020/2021 vykonávala funkci předsedy Žákovského parlamentu Natalie 
Nelešovská, žákyně 3. ročníku oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost, která tuto funkci 
zastávala již v předchozím školním roce. 
 
Předsedkyně Žákovského parlamentu navrhla pro školní rok 2020/2021: 
 

 Zapojení žáků školy do charitativní činnosti, 
 informovat studenty o nabízených zájmových aktivitách, kurzech a školních soutěžích, 
 vyzvala všechny žáky, aby se aktivně zapojovali do školních i mimoškolních aktivit a soutěží, 
 apelovala na všechny žáky, aby dodržovali pravidla a povinnosti stanovené školním řádem, 
 aktivně řešila požadavky a připomínky jak ze strany žáků, tak stran pedagogů a vedení školy. 

 
 
Ve školním roce 2020/2021 bylo hlavním cílem Žákovského parlamentu zajistit informovanost 
studentů o pořádaných akcích a soutěžích školy, podnítit iniciativu v zapojování do daných akcí a 
motivovat žáky k větší aktivitě a vlastnímu cílevědomému vzdělávání a rozvoji a usnadňovat žákům 
distanční výuku. 
 
Žákovský parlament usnadňoval především komunikaci změn, ke kterým došlo, směrem k žákům – 
např. zavedení anonymní evaluace výuky, zpřístupnění a posílení Wi-Fi sítě, zavedení elektronických 
učebnic vybraných předmětů, intenzivnější využívání aplikace Moodle apod. 
 
Za Žákovský parlament 
Natalie Nelešovská 
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1.10 Činnost zájmových kroužků  
 
Ve školním roce 2020/2021 měli žáci možnost se zúčastnit těchto kroužků: 

Kroužek ECDL – Mgr. Bc. Vlastimil Mrázek DiS. 

Kroužek přípravy k PET/FCE certifikátům – Mgr. Gabriela Najvárková  

Kroužek robotiky – Ing. Ladislav Kárník, Csc.  

Školní časopis Mucin a žurnalistický kroužek – Mgr. Julie Tomečková  

Kroužek IT a médií – Mgr. Bc. Vlastimil Mrázek DiS. 

Pohybový kroužek – Zumba – Mgr. Jana Alžběta Mikulíková 

Kroužek ošetřovatelství – Mgr. Lucie Králová 

Kroužek ruského jazyka – Mgr. Oxana Obukhová 

 

 

 
Kroužek ECDL – Mgr. Mrázek 
 
V naší škole probíhala výuka a zkoušky k získání certifikátu ECDL pod vedením testera Mgr. Mrázka. 
Tento kroužek už má na škole dlouhou tradici a je u studentů oblíbený, protože má praktické upotřebení. 
ECDL (European Computer Driving Licence) - tzv. "Řidičák na počítač" je mezinárodně uznávaná 
objektivní a standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. ECDL je dokladem o 
uživatelských dovednostech prověřených nezávislým mezinárodním testem. Zjišťuje pomocí 
praktických testů, zda je uchazeč efektivně schopen využívat základní informační technologie. Certifikát 
ECDL je standardem ve většině zemí EU. Řada mezinárodních institucí a podniků přijala testy ECDL 
jako jedno z kritérií při hodnocení kvalifikace svých zaměstnanců. Držitel certifikátu ECDL 
prokazatelně zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v 
ČR, ale především ve většině zemí EU. Díky účasti v tomto kroužku měli žáci možnost udělat si zkoušky 
z operačního systému Windows, MS Balíku Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) nebo 
grafického programu Gimp. 
 
 
Kroužek přípravy k PET/FCE certifikátům – Mgr. Gabriela Najvárková  
 
Zkouška Cambridge English: Preliminary (PET) ověřuje znalost anglického jazyka na úrovni B1 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V letošním kurzu studenti procvičovali všechny 
jazykové dovednosti: čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Studenti si osvojili používat anglický jazyk 
v každodenních situacích jako je použití jednoduchých učebnic, četba článků, psaní dopisů či zhotovení 
poznámek během setkání. V průběhu poslechu pak nacvičovali schopnost porozumět sdělovaným 
informacím v monologu či dialogu. Další kurz se soustředil na přípravu k mezinárodní zkoušce 
Cambridge English: First( FCE), která ověřuje znalost anglického jazyka na úrovni B2. Jejím složením 
se prokazuje, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat 
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v anglicky hovořícím prostředí. V kurzu si studenti procvičovali schopnost vyjadřovat názory a 
argumentovat, psát zprávy a emaily, popisovat a vysvětlovat různé postoje.  
 
 
Kroužek robotiky – Ing. Ladislav Kárník, Csc.  
 
Kroužek ROBOTIKA navštěvovalo celkem 6 žáků z druhého a třetího ročníku oboru Ortoticko-
protetický technik. V průběhu konání pravidelných měsíčních schůzek byli členové kroužku postupně 
seznamování s robotickými zařízeními v oblasti zdravotnictví se zaměřením na ortoticko protetické 
pomůcky, robotické protézy, rehabilitační robotická zařízení a ostatní robotická zařízení využívaná ve 
zdravotnictví. Seznámení s touto technikou probíhalo promítáním videosekvencí a formou cílených 
přednášek. Toto seznamování s robotickou technikou v oblasti zdravotnictví tvořilo vždy první polovinu 
každé schůzky. Druhá polovina schůzek byla věnována konkrétnímu návrhu jednoduchého robotického 
ramene. Toto jednoduché robotické zařízení si členové kroužku postupně navrhovali s využitím 3D 
systému Creo. Jednotlivé navržené díly si žáci postupně vyráběli. Řada dílu je již vyrobena, ale z důvodu 
covid-19 se praktická realizace navrhnutého manipulátoru pozdržela a bude se dokončovat po 
prázdninách v dalším školním roce. Práce žáky bavila, protože si mohli své návrhy vyrábět a postupně 
montovat. Nešlo proto jen o teorii, ale i o praktickou výrobu robotického zařízení. Po dokončení se bude 
moci robotické zařízení prezentovat na různých akcích pořádaných SOŠ Ahol, s.r.o.. 
 
 
Školní časopis Mucin a žurnalistický kroužek – Mgr. Julie Tomečková  
 
Žurnalistický kroužek a s ním spojený školní časopis MUCIN ve školním roce 2020/2021 vedla redakce 
pod vedením Mgr. Julie Tomečkové. Funkci šéfredaktora zastala i tento rok Adéla Szpernolová, 
studentka 3. ročníku oboru sociální činnost. Redakce byla posílena z řad studentů prvních ročníků, kteří 
přinesli svěží pohled na věc a nové nápady. Práce ve školním časopise studenty učí porozumět 
publicistickému stylu a jeho jednotlivým slohovým útvarům, zejména pak zprávě, recenzi či rozhovoru. 
Dále se zabývají korekturou a formální úpravou textu. Dostanou se rovněž ke grafické stránce, kdy 
navrhují design v počítačových programech. Nasbírané reportáže a články sestavují do finální podoby 
20 – 28 stránkového dokumentu, který následně kompletují v tištěné podobě a distribuují po 1 výtisku 
do třídy. Jeho elektronickou verzi pak zveřejňují na oficiálních stránkách školy. 
 
 
Kroužek IT a médií – Mgr. Mrázek  
 
V kroužku IT a médií se žáci AHOL SOŠ seznamovali s technikou v ateliéru a televizním studiu. Učili 
se pracovat s kamerami, fotoaparáty, ozvučovací a osvětlovací technikou nebo létat se školním dronem. 
Natáčeli různé reportáže, spoty a videoklipy, poté prováděli střih přes programy Adobe Premiere, Adobe 
After Effects, Sony Vegas či Final Cut. Ve zvukovém studiu byla také možnost se naučit mixovat s 
mixážními pulty Pioneer nebo Reloop, kde používáme software Rekordbox, serato DJ a Virtual Dj. 
Kromě live mixu lze využít i doprovodné programy pro záznam a editaci zvuku, jako jsou AudaCity 
nebo Garageband. Pro zkušenější je zde program Ableton Live, ke kterému používáme launchpady 
(Novation, Push2). Ve Fotografickém ateliéru se studenti naučili použít osvětlovací techniku a 
fotografovat např. s pevným objektivem 50 mm. Fotili jak v interiérech, tak i exteriérech. 
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Pohybový kroužek Zumba – Mgr. Jana Alžběta Mikulíková 
 
Žáci měli možnost přihlásit se do pohybového kroužku a osvojit si nové pohyby a pracovat na své 
kondici pod vedením Mgr. Jany Alžběty Mikulíkové za doprovodu velmi energické a živé hudby. Zumba 
je taneční fitness  program, který vytvořil kolumbijský fitness trenér a choreograf Alberto Perez. Zumba 
představuje aerobní trénink – jedná se o formu intervalového tréninku, využívá se pojmenování 
(intermittent training) – takzvaný přerušovaný trénink. Střídají se pomalé a rychlé skladby. Tepová 
frekvence se po dobu tréninku udržuje v aerobní zóně, zvyšuje se a klesá s měnící se skladbou.  
 
 
Kroužek ruského jazyka – Mgr. Oxana Obukhová 
 
Ve školním roce 2020/2021  pravidelně probíhal kroužek ruského jazyka, který se realizoval   prostředí 
Ciska webx. 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. 

 
Kroužek ošetřovatelství – Mgr. Lucie Králová 
 
Žáci AHOL SOŠ s.r.o.  mají možnost získat znalosti a dovednosti v poskytování ošetřovatelské péče a 
první pomoci v Ošetřovatelském kroužku. V kroužku získají základní informace o složení a činnosti 
lidského těla zaměřené na základy anatomie a fyziologie, o poskytování první pomoci, obvazové 
technice, polohování a dopravě raněných, ošetřovatelské péči u imobilních nemocných a základech 
klinické propedeutiky. 
Kroužek  se však nezaměřuje pouze na výuku první pomoci a ošetřovatelské péče. Žáci se v něm dozvědí 
i o  možnostech mimoškolní činnosti, dobrovolnické činnosti, činnosti Červeného kříže, Superstar 
v odborných znalostech. 

 
Úspěšní studenti u mezinárodních zkoušek Cambridge English na střední škole AHOL, s.r.o. ve 
školním roce 2020/2021 

Zkouška Cambridge English: Preliminary (PET) ověřuje znalost anglického jazyka na úrovni B1 
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V letošním kurzu studenti procvičovali 
všechny jazykové dovednosti: čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Studenti si osvojili používat 
anglický jazyk v každodenních situacích jako je použití jednoduchých učebnic, četba článků, psaní 
dopisů či zhotovení poznámek během setkání. V průběhu poslechu pak nacvičovali schopnost 
porozumět sdělovaným informacím v monologu či dialogu.   
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Další kurz se soustředil na přípravu k mezinárodní zkoušce Cambridge English: First( FCE), která 
ověřuje znalost anglického jazyka na úrovni B2. Jejím složením se prokazuje, že dokážete hovořit a 
psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky hovořícím prostředí. 
V kurzu si studenti procvičovali schopnost vyjadřovat názory a argumentovat, psát zprávy a emaily, 
popisovat a vysvětlovat různé postoje.   

 
 
 

 
 

1.11 Cíle školy v školním roce 2021/22 
 
Pro školní rok 2021/2022 byly zpracovány nové cíle s konkrétní odpovědností a termíny plnění. Tyto 
cíle budou součástí Plánu práce a organizace školy ve školním roce 2021/2022 s platností od 1. 9. 
2021. 
 

1. Kariérové poradenství před vstupem na střední školu 

 
 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 
 Vytvoření workshopů pro přiblížení oborů vzdělání na střední odborné škole 

 Atraktivní dny otevřených dveří 

 Zvýšení atraktivity oboru Ekonomika a podnikání 

 Propagace školy na sítích 

Odpovídá:  Ing. Sosnová, Mgr. Suková, Mgr. Balaš, Ing. Grygaříková, Ing. Ulbrichová 

 
 

2. Preventivní a intervenční nástroje v průběhu vzdělávání u žáků 

 Vyhledávání talentovaných žáků pro prezentaci školy 
 Zapojení žáků do soutěží s finančním ohodnocením 
 Přehled plánovaných soutěží 
 Podpora žáků v přípravě na soutěže nad rámec školy 
 získávání certifikátů v průběhu studia na střední škole – zainteresovat větší 

počet žáků škol 
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Odpovídá:  vedoucí PK  
 
 

3. Preventivní a intervenční nástroje v průběhu vzdělávání u pedagogů 

 
a) Výuka a motivace 

 Využití e-learningového vzdělávání, zohlednění podpory výuky přes 
Moodle  

 Začleňování moderních metod výuky do vyučovacích hodin 
 Posílení motivace žáků k účasti na soutěžích a jejich příprava na soutěže 

nad rámec školy (ekonomické, finanční gramotnost, grafické disciplíny, 
SOČ) 

 Příprava žáků na mezinárodní certifikáty 
 Motivace žáků k účasti v zájmové činnosti, která směřuje k posílení jejich 

odbornosti, počítačové gramotnosti, jazykových znalostí a zdravého 
životního stylu 

 Motivace ke složení mezinárodních jazykových certifikátů, kdy se škola 
finančně podílí na zaplacení úspěšné složené zkoušky 
 

Odpovídá: Zástupce ŘŠ, předsedkyně metodické komise, předsedové PK, PhDr. Dvořáková 
- Vytvoření motivačního systému – PhDr. Dvořáková + vedoucí PK + Mgr. Suková 

Termín: průběžně vyhodnocení, na každé poradě ŘŠ 
 

b) Zvýšení úspěšnosti u maturitních zkoušek 
 Podíl úspěšných v % z počtu přihlášek jarní a podzimní období  

Český jazyk a literatura 80 % 
Cizí jazyky 85 % 

Odpovídají: Vedoucí PK 
Termín vyhodnocení je stanoven k 30. 10. 2022 

 
c) Profilace žáků v rámci vybrané odbornosti 

 Pravidelné setkávání se zaměstnavateli v rámci kulatých stolů 
 Zapojení odborníků z praxe, zapojení jednotlivých firem do přímé výuky 

Odpovídá: Bc. Pončová (koordinace schůzek)  
Mgr. Mikulíková, Ing. Ulbrichová, Mgr. Trigas – za odborné předměty 
Mgr. Králová, Mgr. Jonáková –  za odborné zdravotnické předměty 
 
 

 
Odpovídá: ŘŠ a ZŘŠ 
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1.12 Cíle školy v školním roce 2020/21  - VYHODNOCENÍ 
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 
 Vytvoření workshopů pro přiblížení oborů vzdělání na střední odborné škole 

 Atraktivní dny otevřených dveří 

Odpovídá: Mgr. Stoklasová. Mgr. Krsková. Mgr. Baláš, Mgr. Kulesová, Mgr. Králová, Mgr. Suková, 
Ing. Sosnová 
 
VYHODNOCENÍ: 
 

 Náborové akce na základních školách 
 Navázání spolupráce s poradenskými pracovníky ZŠ 

Uvedené dva úkoly byly z důvodu mimořádných hygienických opatření realizovány v menším 
rozsahu. Výuková nabídky byla na školy přivezena a následně předána výchovnému poradci. Vyšší 
míra setkávání a prezentace školy nebyla možná 
 

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

V letošním školním roce jsme využili možnosti nekonání jednotných přijímacích zkoušek a uchazeče 
jsme připravovali na školní přijímací zkoušku. Přípravný kurz byl v termínech 13. 1., 20. 1., 27. 1., 3. 
2., 10. 2. 2021 a vedoucím přípravného kurz byl Mgr. Michal Balaš. Žáci pracovali v  MS Teams a 
připojení bylo vždy od 15:00 do 15:45 a od 15:50 do 16:35 
 

 Vytvoření workshopů pro přiblížení oborů vzdělání na střední odborné škole 

Realizace workshopů ve školním roce 20/21 pro uchazeče o studium nebyla možná. Škola se zapojila 
do Živé knihovny studijních možností. Akce byla součástí projektu "Odborné, kariérové a 
polytechnické vzdělávání", který společně realizují Moravskoslezský kraj a Svět techniky. Akce slouží 
k představení žádaných profesí na trhu práce prostřednictvím odborníků, kteří tyto profese v praxi 
vykonávají a k představení škol, které tyto nabízejí obory vedoucí k dané profesi. Naše škola zde 
prezentovala obor "Ortoticko-protetický technik". 
Akce proběhla 21. ledna 2021, protože  byla v lednu přijata vládní opatření, která by nedovolila akci 
organizovat fyzicky, byla natočena videa s prezentacemi jednotlivých škol a firem. 

1)      Facebook - https://cs-cz.facebook.com/DolnioblastVitkovice/ 

2)      Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=AcHphskzxuY&feature=youtu.be 

3)      Česká televize - reportáž z událostí v regionech - http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-
regionech-ostrava/417231100030228-udalosti-v-regionech/obsah/526859-ziva-knihovna-povolani, živý vstup v ranním 
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vysílání Studia 6 -  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-
6/217411010100228?index%5B%5D=526796&x=58&y=22 (čas 1:30). 

 Atraktivní dny otevřených dveří 

Dny otevřených dveří, tak jak byly naplánované, nebylo možné zrealizovat. DOD probíhaly formou 
připojení v prostředí MS Teams. Rodiče a žáci se připojili vždy na prezentaci jejich zvoleného oboru. 

Škola se zapojila do burz, které probíhaly v on-line prostředí. Zde jsme připravili prezentace pro 
přiblížení oborů vzdělávání.   V uvedených termínech a časech  od 8: 00 – 21:00 probíhala spojení se 
zájemci na odkaze https://burzaskol.online/vystavy 

Moravskoslezský kraj 7. 12. 2020 (test proběhne 3. 12. 2020) Ostrava 
 
Moravskoslezský kraj 7. 12. 2020 (test proběhne 3. 12. 2020) Frýdek-Místek 
 
Moravskoslezský kraj 7. 12. 2020 (test proběhne 3. 12. 2020) Karviná 
 
Moravskoslezský kraj 7. 12. 2020 (test proběhne 3. 12. 2020) Nový Jičín 
 
Moravskoslezský kraj 9. 12. 2020 (test proběhne 7. 12. 2020)Opava 
 
Odpovídá: Mgr. Stoklasová. Mgr. Krsková. Mgr. Baláš, Mgr. Kulesová, Mgr. Králová, Mgr. Suková, 
Ing. Sosnová 
 
Preventivní a intervenční nástroje v průběhu vzdělávání u žáků 

a) Podpora žáků: 
 Vyhledávání talentovaných žáků pro prezentaci školy 
 Zapojení žáků do soutěží s finančním ohodnocením 
 Přehled plánovaných soutěží 
 Podpora žáků v přípravě na soutěže nad rámec školy 
 získávání certifikátů v průběhu studia na střední škole – zainteresovat větší 

počet žáků škol 
VYHODNOCENÍ: 
 

 Vyhledávání talentovaných žáků pro prezentaci školy 
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: 

a. Žáci, kteří během výuky projevili zájem o informační, multimediální a komunikační technologie.  
b. Žáci, kteří pracovali nad rámec svých povinností nejen s technikou (kamery, fotoaparáty, ozvučovací 

technika), ale také s programy na úpravu videí nebo zvuku. 
c. Žáci prvního ročníku oboru Ekonomika v multimediální sféře, kteří se od začátku školního roku chtěli 

zapojit do aktivit školy (školní rádio). Žáci byli dále motivováni k práci s informačními a 
komunikačními technologiemi.  

Školní koordinátor nadání během projektu v rámci své činnosti systematicky vyhledával nadané a talentované 
žáky, nejprve osobně ve škole, poté prostřednictvím online platforem. Spolupracoval přitom s pedagogy, které 
rovněž pravidelně informoval na poradách pedagogického sboru. Absolvoval odborná školení, např. 23. 6. 2020 
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absolvoval v Ostravě školení „Nadaný žák ve výuce“ lektorky M. Stehlíkové (KVIC), které bylo zaměřeno na 
vyhledávání a práci s nadanými žáky. Dále se koordinátor účastnil schůzek lektorů a koučů s žáky, 
zprostředkovával spolupráci koučů z VŠB-TUO a OU s vedením školy a s žáky. Zajišťoval hladký průběh 
zpracovávání a plnění úkolů v rámci projektu a pomáhal s komunikací mezi žáky a lektory a kouči. Zpracovával 
také teoretické podklady, např. pro pedagogy („Nadaný žák, jak jej poznat a pracovat s ním“). V rámci projektu 
rovněž komunikoval s veřejností a se základními školami v Ostravě a okolí, se známými osobnostmi regionu či 
s absolventy školy. Pravidelně se obracel na zodpovědné osoby v rámci projektu a projednával s nimi možnosti 
realizace projektu během covidové pandemie a distanční výuky. Práce koordinátora vedla k úspěšnému zvládnutí 
přehlídky žákovských prací na akci AHOL TALENT 2020 - 2021. 

 

 Zapojení žáků do soutěží s finančním ohodnocením 
 
 I v letošním roce jsme uspořádali pro žáky školy Superstar v odborných znalostech a dovednostech. 
Celá soutěž proběhla  přes Teams a  streamovala se  na Youtube. Akci si po technické stránce řídil 
Mgr. Vlastík Mrázek a moderovala ji Mgr. Julie Tomečková. Připojeni byli soutěžící žáci (mohli 
sledovat i jiné týmy), učitelé, odborná porota (Mgr. Suková, Mgr. Balaš, a dle možností Erben,  Mgr. 
Heříková,  Mgr. Otáhalová, Mgr. Pistolas). Žáci  dne 14. 3. 2021 prezentovali své práce a byli 
hodnoceni odbornou porotou. 
 
Téma pro letošní rok bylo Život v pandemii Covid-19.  
Název akce: I přes covid jsme SuperStar 
 
Soutěžní týmy: 
 
1. Dopad covidu na české školství 
Mgr. Čaldarisová, Ing. Hubáček, PhD.    
MK3 - Chadzipanajotidis Janis, Dostál Lukáš, Novák Michal 
 
2. Kultura v době koronaviru 
Mgr. Čaldarisová, Ing. Hubáček, PhD.       
MK3 - Hrbek Dominik, Mlčoch Martin, Jauerník Radim 

 
3. I v covidu hledáme výukové zdroje z praxe     
Mgr. Králová  
OT1 – Melisa Řeháková, Alena Říhová, Andrea Vlčková, Anna Vinklárková  

4. Výroba hybridní protézy v době covidu 
Mgr. Králová 
OT2, OT3 – Marek Morcinek, Natálie Malinovská  
 
5. Pracovní povinnost ošetřovatelů v době koronaviru 
Mgr. Jonáková 
OŠ3 - Veronika Horká, Michaela Gloserová, Leona Holubová, Jiří Satke, Adéla Kobližková 
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6. Život v covid-19  
Mgr. Mrázek 
EM1 - Michaela Pustková, Natálie Chlopčíková, Nikol Radziková 
 
7. Covid-19 očima teenagerů 
Mgr. Mrázek 
EM2 - Neuhüblová Beáta 
 
8. Pandemická opatření (fotografická dokumentace) 
Mgr. Chalupová 
EM2 - Rebeka Mrnková, Alžběta Badurová 
 
9. Distanční nemoc (volejte Dr. Galéna) 
PhDr. Dvořáková 
PL3 - Barbora Dostálová, Michaela Řehová, Klára Drabinová 

10. Dopad covidu na hospodaření Městského obvodu Ostrava – Jih v období 2020-2021 
Mgr. Trigas, Ing. Pala 
VS3 – Sára Kolářová, Denisa Šenková 
 
11. Otevřená srdce v uzavřené době 
Mgr. Angerová, Ing. Pitřík 
SČ2 – Eliška Nelešovská, Tereza Musilová, Karolína Kalabisová 
 
12. Vliv pandemie na chod automobilky 
Ing. Pitřík, Ing. Hubáček, Ph.D 
PS1 – Tomáš Kaliský, Tomáš Bednář 
 
13. Nové trendy dobrovolnictví v době covidové 
Mgr. Mikulíková, Ing. Karník 
SČ3 - Natálie Nelešovská 

14. Komunikace, která nikdy neselže 
Mgr. Kulesová, Mgr. Švajda 
OŠ2 – Marie Masná, Denisa Jonášová, Eliška Hotárková 
 
Jako nejlepší práce byla oceněna: Výroba hybridní protézy v době covidu 
Mgr. Králová – vedoucí práce 
OT2, OT3 – Marek Morcinek, Natálie Malinovská  
 

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

počet žáků škol 
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V nelehkém školním roce se vyučující žákům věnovali a motivovali do soutěží, které probíhali také 
online formou. Poděkování patří Mgr. Sukové, která připravovala Jana Schusku na účast 
v Středoškolské odborné soutěži, kdy zvítězil  v okresní kolo Středoškolské odborné, v krajském kole se 
umístil jako druhý a v celostátní byl na 12. místě. 

 
Příprava na zkoušky - Kroužek ECDL – Mgr. Mrázek 
 
V naší škole probíhala výuka a zkoušky k získání certifikátu ECDL pod vedením testera Mgr. Mrázka. 
Tento kroužek už má na škole dlouhou tradici a je u studentů oblíbený, protože má praktické upotřebení. 
ECDL (European Computer Driving Licence) - tzv. "Řidičák na počítač" je mezinárodně uznávaná 
objektivní a standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti. ECDL je dokladem o 
uživatelských dovednostech prověřených nezávislým mezinárodním testem. Zjišťuje pomocí 
praktických testů, zda je uchazeč efektivně schopen využívat základní informační technologie. Certifikát 
ECDL je standardem ve většině zemí EU. Řada mezinárodních institucí a podniků přijala testy ECDL 
jako jedno z kritérií při hodnocení kvalifikace svých zaměstnanců. Držitel certifikátu ECDL 
prokazatelně zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v 
ČR, ale především ve většině zemí EU. Díky účasti v tomto kroužku měli žáci možnost udělat si zkoušky 
z operačního systému Windows, MS Balíku Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) nebo 
grafického programu Gimp. 
 
 
Kroužek přípravy k PET/FCE certifikátům – Mgr. Gabriela Najvárková  
 
Zkouška Cambridge English: Preliminary (PET) ověřuje znalost anglického jazyka na úrovni B1 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V letošním kurzu studenti procvičovali všechny 
jazykové dovednosti: čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Studenti si osvojili používat anglický jazyk 
v každodenních situacích jako je použití jednoduchých učebnic, četba článků, psaní dopisů či zhotovení 
poznámek během setkání. V průběhu poslechu pak nacvičovali schopnost porozumět sdělovaným 
informacím v monologu či dialogu. Další kurz se soustředil na přípravu k mezinárodní zkoušce 
Cambridge English: First( FCE), která ověřuje znalost anglického jazyka na úrovni B2. Jejím složením 
se prokazuje, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat 
v anglicky hovořícím prostředí. V kurzu si studenti procvičovali schopnost vyjadřovat názory a 
argumentovat, psát zprávy a emaily, popisovat a vysvětlovat různé postoje.  
 

 
 

b)Finanční podpora žáků: 
- motivační systém hodnocení (výsledky soutěží, účast v soutěžích, výjimečné aktivity žáků nad rámec 
školních povinností) 
- věcná odměna (kniha apod.) pro vítěze školních kol olympiád 

 
Odpovídá:  vedoucí PK, talenty Mgr. Stoklasová, Mgr. Krsková 
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VYHODNOCENÍ: 
Student soutěž Finanční ohodnocení 
Vendula Holčáková (PL3) Postup do celostátního kola recitační soutěže 

Wolkrův Prostějov  
1000,- Kč 

Inka Gondková (PL3) Okresní kolo olympiády v českém jazyce – účast + 
začlenění slohové práce do sborníku 

200,- Kč 

Ema Mikolášová (EM1) Okresní kolo olympiády v českém jazyce - účast 200,- Kč 
Daniela Folková (PL2) Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce – 2. 

místo 
300,- Kč 

Jan Schuska (PL3) Středoškolská odborná činnost – 1. místo 
v okresním kole 
- 2. místo v krajském kole 
- 12. místo v celostátním kole 

500,- + 750,- + 1000,- 

Celkem  3950,- Kč 
 
 
Preventivní a intervenční nástroje v průběhu vzdělávání u pedagogů 
 

d) Výuka a motivace 
 Využití e-learningového vzdělávání, zohlednění podpory výuky přes 

Moodle  
 Posílení motivace žáků k účasti na soutěžích a jejich příprava na soutěže 

nad rámec školy (ekonomické, finanční gramotnost, grafické disciplíny, 
SOČ) 

 Začleňování moderních metod výuky do vyučovacích hodin 
 Motivace žáků k účasti v zájmové činnosti, která směřuje k posílení jejich 

odbornosti, počítačové gramotnosti, jazykových znalostí a zdravého 
životního stylu 

 Motivace ke složení mezinárodních jazykových certifikátů, kdy se škola 
finančně podílí na zaplacení úspěšné složené zkoušky 

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

- Vytvoření motivačního systému – PhDr. Dvořáková + vedoucí PK + Mgr. Suková 
Termín: průběžně vyhodnocení, na každé poradě ŘŠ 
 
VYHODNOCENÍ: 

 Využití e-learningového vzdělávání, zohlednění podpory výuky přes 
Moodle  

 Začleňování moderních metod výuky do vyučovacích hodin 
E-learningové vzdělávání pomocí Moodlu se v letošním roce velmi osvědčilo a bylo využíváno 
k výuce i testování. Pro náročnou výuku byly používány jiné metody než v rámci přímé výuky, např. 
využili jsme připojení pomocí Cisko webex 
 

 Posílení motivace žáků k účasti na soutěžích a jejich příprava na soutěže 
nad rámec školy (ekonomické, finanční gramotnost, grafické disciplíny, 
SOČ) 
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Září 2020 

 Celostátní kolo recitační soutěže Wolkrův Prostějov Ostrava – účastnila se: 
o 3. PL – Vendula Holčáková (vyučující ČJL Mgr. Suková) 

Leden 2021 

 Okresní kolo Olympiády v českém jazyce v Ostravě: 
o 3. PL – Inka Gondková – sdílené 12. místo,  slohová práce byla vybrána k zařazení do 

sborníku (vyučující ČJL Mgr. Suková) 
o 1. EM – Ema Mikolášová – 17. místo (vyučující ČJL Mgr. Tomečková) 

 
Únor 2021  

 Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce – Daniela Folková (2.PL) - 1. místo, vyučující AJ Mgr. 
Gabriela Najvárková 

  

Březen 2021 

 Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce – Daniela Folková (2.PL) - 2. místo, vyučující AJ Mgr. 
Gabriela Najvárková 

  
Duben 2021 

Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti – 1. místo – Jan Schuska (PL3), vyučující Mgr. Kateřina Suková 

Květen 2021  

 Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti – 2. místo, postup do celostátního kola – Jan Schuska 
(PL3), vyučující Mgr. Kateřina Suková 
 

Červen 2021 

 Celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti – Jan Schuska, 12. místo (vyučující Mgr. Kateřina 
Suková) 

 Motivace žáků k účasti v zájmové činnosti, která směřuje k posílení jejich 
odbornosti, počítačové gramotnosti, jazykových znalostí a zdravého 
životního stylu 

Kroužek robotiky – Ing. Ladislav Kárník, Csc.  
 
Kroužek ROBOTIKA navštěvovalo celkem 6 žáků z druhého a třetího ročníku oboru Ortoticko-
protetický technik. V průběhu konání pravidelných měsíčních schůzek byli členové kroužku postupně 
seznamování s robotickými zařízeními v oblasti zdravotnictví se zaměřením na ortoticko protetické 
pomůcky, robotické protézy, rehabilitační robotická zařízení a ostatní robotická zařízení využívaná ve 
zdravotnictví. Seznámení s touto technikou probíhalo promítáním videosekvencí a formou cílených 
přednášek. Toto seznamování s robotickou technikou v oblasti zdravotnictví tvořilo vždy první 
polovinu každé schůzky. Druhá polovina schůzek byla věnována konkrétnímu návrhu jednoduchého 
robotického ramene. Toto jednoduché robotické zařízení si členové kroužku postupně navrhovali s 
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využitím 3D systému Creo. Jednotlivé navržené díly si žáci postupně vyráběli. Řada dílu je již 
vyrobena, ale z důvodu covid-19 se praktická realizace navrhnutého manipulátoru pozdržela a bude se 
dokončovat po prázdninách v dalším školním roce. Práce žáky bavila, protože si mohli své návrhy 
vyrábět a postupně montovat. Nešlo proto jen o teorii, ale i o praktickou výrobu robotického zařízení. 
Po dokončení se bude moci robotické zařízení prezentovat na různých akcích pořádaných SOŠ Ahol, 
s.r.o.. 
 
Kroužek IT a médií – Mgr. Mrázek  
 
V kroužku IT a médií se žáci AHOL SOŠ seznamovali s technikou v ateliéru a televizním studiu. Učili 
se pracovat s kamerami, fotoaparáty, ozvučovací a osvětlovací technikou nebo létat se školním 
dronem. Natáčeli různé reportáže, spoty a videoklipy, poté prováděli střih přes programy Adobe 
Premiere, Adobe After Effects, Sony Vegas či Final Cut. Ve zvukovém studiu byla také možnost se 
naučit mixovat s mixážními pulty Pioneer nebo Reloop, kde používáme software Rekordbox, serato DJ 
a Virtual Dj. Kromě live mixu lze využít i doprovodné programy pro záznam a editaci zvuku, jako jsou 
AudaCity nebo Garageband. Pro zkušenější je zde program Ableton Live, ke kterému používáme 
launchpady (Novation, Push2). Ve Fotografickém ateliéru se studenti naučili použít osvětlovací 
techniku a fotografovat např. s pevným objektivem 50 mm. Fotili jak v interiérech, tak i exteriérech. 
 

 Motivace ke složení mezinárodních jazykových certifikátů, kdy se škola 
finančně podílí na zaplacení úspěšné složené zkoušky 
 

 Úspěšní řešitelé zkoušky FCE: Daniela Folková (2.PL), Radim Jauerník (3MK), Tomáš 
Čajánek (3. MK), Jennifer Nguyenová (3. MK), Janis Chadzipanajotidis (3. MK), Barbora 
Joslová (3. MK), Martin Mlčoch (3. MK), vyučující Mgr. Gabriela Najvárková 
 

 Úspěšní řešitelé zkoušky PET: Ondřej Drtílek (1. EM), Melisa Řeháková (1. OT), Magdaléna 
Lukešová (3. OT), Eva Lepková (2.PL), Markéta Lesáková (2.PL), Nikol Honcnejmanová (1. 
OT), Markéta Klozová (3.PL), Klára Drabinová (3.PL), Adéla Hrnčárková (3.PL) 

 Úspěšný řešitel zkoušky CAE: Matěj Antončík (3. MK) 
 

 
 
Co je ECDL? 

 ECDL (European Computer Driving Licence) - tzv. "Řidičák na počítač" je mezinárodně uznávaná 
objektivní a standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti.  

 ECDL je dokladem o uživatelských dovednostech prověřených nezávislým mezinárodním testem.  
 ECDL zjišťuje pomocí praktických testů, zda je uchazeč efektivně schopen využívat základní 

informační technologie.  
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 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. 
 

ECDL výuka na AHOL SOŠ 
 
V rámci školního roku 2020-21 probíhalo školení ECDL nejprve formou odpoledních vyučování. 
Během COVID-19 probíhalo také on-line školení přes program Cisco Webex. Vyučované moduly 
byly například: 
 

• M2 - Používání PC a správa souborů (OS WINDOWS) 
• M3 - Textový editor (MS WORD) 
• M4 - Tabulkový kalkulátor (MS EXCEL) 
• M5 – Databáze (MS ACCESS) 
• M6 - Grafické možnosti PC a způsoby a  možnosti elektronické prezentace (MS POWERPOINT) 
• M7 - Služby informační sítě (MS OUTLOOK) 
•  

Aktivně se těchto ECDL školení účastnilo celkově 47 žáků. Z toho 43 žáků u zkoušek uspělo a získali 
ECDL certifikát. Celkem žáci úspěšně zvládli 76 ECDL modulů.  
 

Celkový přehled zkoušek ECDL na AHOL SOŠ za školní rok 2020-21 

 

 
Úspěšní žáci: 27 (květen) + 16 (červen) = celkově 43 
Neúspěšní žáci: 4 (květen) + 0 (červen) = celkově 4  
 

43

4

Přehled úspěšnosti žáků u zkoušek ECDL 
za šk. rok 2020-21

Úspěšní žáci Neuspěšní žáci
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Celkem úspěšných modulů: 56 (květen) + 20 (červen) = celkově 76 
Celkem neúspěšných modulů: 5 (květen) + 0 (červen) = celkově 5 
 

Vypracoval: Mgr. Bc. Vlastimil Mrázek, DiS. 

 
Obdobná informace je k dispozici také na oficiálním webu ECDL-CZ: 
https://www.ecdl.cz/aktuality_zajimavosti.php 

76

5

Přehled úspěšnosti dle počtu modulů
za šk. rok 2020-21

Úspěšně  moduly Neuspěšně moduly
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e) Zvýšení úspěšnosti u maturitních zkoušek 

 Podíl úspěšných v % z počtu přihlášek jarní a podzimní období  

Český jazyk a literatura 80 % 
Cizí jazyky 85 % 

Odpovídají: Vedoucí PK 
Termín vyhodnocení je stanoven k 30. 10. 2021 
 
VYHODNOCENÍ: 
 
Hodnocení maturitních zkoušek 2020/2021 

Třída Počet žáků 
v závěrečné
m ročníku 

Počet žáků 
přihlášených 

k maturitě 

Omluve
ni 

Prospěli s 
vyznamenání

m 

Prospěl
i 

Neprospě
li 

% 
úspěšnos

ti 
EM4 24 24 0 12 11 1 95% 

PL4 21 21 0 12 8 1 95% 

PV4 13 13 0 3 10 0 100% 

SČ4 19 19 0 5 12 2 89% 

SM4 22 22 0 6 15 1 95% 

VSČ5D 26 27 1 8 14 4 84% 

OR1 9 9 0 5 4 0 100% 

celkem 134 1352 1 51 74   

Žáci z  

předchozíc

h ročníků 

2 (SM) + 2 

(VSČ5D) + 

3 (PV) 

7 1 0 6 1 86% 

celkem 141 142 2 51 80 10  

procenta 100% 100% 1% 36% 56% 7% 93% 

 
 

f) Profilace žáků v rámci vybrané odbornosti 
 Pravidelné setkávání se zaměstnavateli v rámci kulatých stolů 
 Zapojení odborníků z praxe, zapojení jednotlivých firem do přímé výuky 

Odpovídá: Mgr. Stoklasová (koordinace schůzek)  
Mgr. Čaldarisová, Mgr. Angerová, Ing. Pala – za odborné předměty 
Mgr. Králová, Mgr. Kulesová, Ing. Karník –  za odborné zdravotnické předměty 
 
 
 

                                                           
2 1 žákyně předčasně ukončila studium 
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VYHODNOCENÍ: 
Pravidelné setkávání se zaměstnavateli se z důvodu mimořádných opatření nepodařilo zrealizovat. 
Setkávání s odborníky se dařilo i v rámci realizace šablon. 
 
Ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021 působili na AHOL – Střední odborné škole odborníci 
z praxe ve výuce v rámci projektu Šablony II. Do výuky se tak díky projektu dostaly opravdové 
kapacity, které obohatily výuku o příklady a zkušenosti z praxe. 

Do výuky dramatické výchovy oboru Pedagogické lyceum se zapojila PhDr. Hana Cisovská, Ph.D. 
z katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, která se výuce tohoto 
předmětu věnuje na univerzitní úrovni. 

Výuku dějepisu napříč obory zpestřila vítkovická rodačka, malířka, grafička, ilustrátorka, designérka a 
kronikářka Lenka Kocierzová, která vystoupila nejen v rámci výuky ve třídě, ale vzala studenty na 
exkurze po památkách Vítkovic a na komentovanou prohlídku sadu Jožky Jabůrkové. Přitom se 
zhostila nejen role pamětníka, ale také aktivního umělce. 

Ekonomické a multimediální obory měly obohacenu výuku učební praxe, ekonomiky a odborných 
předmětů nejvýrazněji. Do jejich výuky se zapojili např. Radek Erben a Magda Otáhalová, moderátoři 
Rádia Blaník, a žáci si s nimi mohli vyzkoušet, co nejen tato profese obnáší. Bilingvní předměty pak 
svou přítomností obohatila Petra Horká, odbornice na HR. 

Učební praxi ve školním roce 2020/21 vykonávalo celkem 44 žáků  2. a 3. ročníku denní formy  a 
zkrácené formy studia oboru Ortoticko-protetický technik v rozsahu: 
2. ročník denního studia – 1 den/7 hod. v týdnu, tj celkem 44 dnů/266 hod. za školní rok 
3. ročník denního studia – 1 den/7 hod. v týdnu, tj. celkem 46 dnů/322 hod. za školní rok 
1. ročník zkráceného studia – 1 den/7 hod. v týdnu, tj. celkem 32 dnů/224hod. za školní rok 
 
 
Pedagogický sbor a spolupráce s dalšími subjekty 

 Posílení spolupráce mezi pedagogy v rámci PK a MK 
 Věnovat se pomoci novým, začínajícím učitelům (viz Plán podpory začínajících 

pedagogů) 
 Povinná účast pedagogů na školeních dle odbornosti minimálně jednou ročně 
 Realizovat vzdělávání pedagogů v rámci šablon 

 
Odpovídá: ŘŠ a ZŘŠ 
 

VYHODNOCENÍ: 
 Posílení spolupráce mezi pedagogy v rámci PK a MK 

Spolupráce probíhala v letošním roce formou online porad.  
 

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

Každý začínající vyučující měl přiděleného uvádějícího učitele, který má odpovídající pedagogickou praxi a 
zkušenosti s výukou. Začínající učitel se mohl připojit na hodiny svého uvádějícího učitele, náslech v hodinách 
probíhal i opačně, za účelem předání zkušeností. 
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Podporu mohli najít i u vedoucí metodické komise, výchovné poradkyně, metodičky prevence patologických 
jevů. V neposlední řadě pomoc jim poskytli vedoucí předmětových komisí. 

Také měli možnost podpory v hodinách zapojením odborníka z praxe v rámci tandemové výuky. V každém 
čtvrtletí proběhla reflexe, sdílení zkušeností s uvádějícím pedagogem 

 
 Povinná účast pedagogů na školeních dle odbornosti minimálně jednou ročně 
  Realizovat vzdělávání pedagogů v rámci šablon 

Účast na dalším vzdělávání a školeních je v kapitole 1.8. Vyučující využívali možnosti online školení. 
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1.13 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
       
Prezentace školy ve školním roce 2020/2021 

03. 09. 2020 – Wolkrův Prostějov – reprezentace Venduly Holčákové  

13. 09. 2020 – Dětská neděle v Cinestaru  

07. 12. 2020 – 09. 12. 2020 – Burza škol - online  

09. 12. 2021 – Den otevřených dveří  

09. 01. 2021 – Den otevřených dveří - online 

11. 01. 2021 – Burza škol - online  

15. 01. 2021 – Olympiáda ČjL – školní kolo 

20. 01. 2021 – Živá knihovna povolání  

26. 01. 2021 – Olympiáda Čjl – okresní kolo (reprezentace Emy Mikolášové - 1.EM a Inky Gondkové 
– 3. PL) 

26. 01. a 04. 02. 2021 – Burza škol  - online  

27. 01. – 28. 01. 2021 – Řemeslo má zlaté dno  

02. 02. 2021 – Den otevřených dveří – online 

05. 02. 2021 – Olympiáda Aj – školní kolo  

12. 02. 2021 – Olympiáda Nj – školní kolo  

26. 02. 2021 – Olympiáda Rj – školní kolo  

29. 03. 2021 – Olympiáda Aj – okresní kolo  

12. 06. 2021 – Celostátní kolo středoškolské odborné činnosti – reprezentace Jana Schusky (3. PL) 
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Kultura školy ve školním roce 2020/2021 

01. 10. 2020 – Návštěva divadelního představení Zdravý nemocný – Dům kultury města Ostravy 
(studenti 1. ročníků) 

10. 02. 2021 – Recitační soutěž – školní kolo  

12. 04. 2021 – Absolutoria DRV – online  

14. 04. 2021 – Absolutoria VV – online 

14. 04. 2021 – Superstar 2021 - online 

20. 04. 2021 – Divadelní představení American Dream – online 

18. 06. 2021 – Slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům oboru SM, EM, PL 

21. 06. 2021 – Slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům oboru SČ, PV, VSČ (dálková 
forma) a výučních listů žákům oboru Ošetřovatel a Ortoticko – protetický technik (zkrácená forma) 
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Vernisáže pořádané v rámci AHOL GALLERY 

17. 09. 2020 – Vernisáž Elli Tiliu Motýlové  

01. 12. 2021 – Výstava prací oboru PL 

23. 02. 2021 – Online vernisáž Talenti  

11. 03. 2021 – Výstava prací studentů 

27. 04. 2021 – Výstava prací absolutorií 
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Exkurze, přednášky a pobyty ve školním roce 2020/2021 

01. – 03. 09. 2020 – Adaptační kurz prvních ročníků v penzionu Praděd, Malá Morávka – 1. ročníky 
PS, SČ, EM, SM, PL, OT 

08. 09. 2020 – Galerie PLATO – 2. roč. PL 

21. 09. 2020 – Exkurze na Ostravskou univerzitu – 2. ročník MK, EM 

22. 09. 2020 – Exkurze po stavitelských skvostech Vítkovic – 1. ročník OT 

25. 09. 2020 – Exkurze na městském úřadu – 3. ročník VS 

06. 10. 2020 – Workshop na VŠB – TUO – 3. ročník MK 

23. 11. 2020 – Rozhovor s Radkem Erbenem a Magdou Otáhalovou – online studenti 1., 2. a 3. 
ročníků EM a MK 

07. 12. 2020 – Workshop s VŠB – vybraní studenti 3. MK 

18. 12. 2020 – Den zdraví  

13. – 21. 01. 2021 – Online rozhovory s osobnostmi v rámci projektu AHOL Talent  

03. 02. a 10. 02. 2021 – Přednášky firmy AdVisio – EM, MK 

08. 02. 2021 a 22. 02. 2021 – Přednášky o právním povědomí (Únor ve znamení práva) – studenti 3. a 
4. ročníků 

23. 03. 2021 – Přednáška OSPOD – 3. SČ 

07. 04. 2021 – Přednáška odborníka z praxe pro obor Ortoticko – protetický technik (firma 
Benetronic s.r.o.) – OT (1. – 3. ročník) 

09. 04. 2021 – Přednáška odbornice z praxe pro obor Sociální, správní a pečovatelská činnost – 
studenti SČ 

09. 04. 2021 – Přednáška odbornic VZP ČR pro obor Ortoticko – protetický technik – OT (1. – 3. 
ročník) 

21. 04. 2021 - 22. 04. 2021 – Přednáška – Sluneční králové – 1. PL, 2. PL 

03. 05. 2021 – Online beseda na téma Systém péče o uživatele návykových látek – 2. a 3. ročník 
oboru SČ 

18. 05. 2021 – Workshop pro němčináře – němčináři tříd 2. EM, 2. SM, 2. VS, 2. PL, 2. MK, 3. VS, 
3. PL 

21. 05. 2021 – Workshopy Business English – 3. MK, 3. SM 

09. 06. 2021 – Odborník ve výuce dějepisu – 1. OT, 2. OT 

16. 06. 2021 – Komentovaná procházka sadem Jožky Jabůrkové – 1. OT 
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1.14 Ocenění žáci školy 
  

 Ema Mikolášová  
 Daniela Folková 
 Vendula Holčáková 
  Inka Gondková 
  Jan Schuska 

 

 

Ema Mikolášová (1. ročník oboru Ekonomika v multimediální sféře) 

Ema Mikolášová se 26. 1. 2021 zúčastnila okresního kola Olympiády z českého jazyka.   

Daniela Folková (2. ročník oboru Pedagogické lyceum) 

Daniela Folková se v letošním školním roce zúčastnila Okresního kola olympiády v anglickém jazyce. 

V březnu 2021 se prosadila v silné konkurenci a obsadila vynikající 2. místo.  

Vendula Holčáková (3. ročník oboru Pedagogické lyceum) 

Vendula Holčáková se v letošním školním roce zúčastnila 63. ročníku recitační soutěže Wolkrův 

Prostějov – festivalu uměleckého přednesu a divadel poezie. Postoupila přes školní, okresní a krajské 

kolo, a ačkoli se umístění na stupních vítězů nedočkala, už samotná účast v celostátním kole této soutěže 

je úspěchem a cennou zkušeností.  
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Inka Gondková (3. ročník oboru Pedagogické lyceum) 

Inka Gondková se 26. 1. 2021 zúčastnila okresního kola Olympiády z českého jazyka. S náročným 

zadáním se vypořádala se ctí. Její slohová práce byly vyhodnocena mezi nejlepšími a jako taková 

vybraná k uveřejnění do každoročně vydávaného sborníku slohových prací OČJ.  

Jan Schuska (3. ročník oboru Pedagogické lyceum) 

Jan Schuska koncem března obhájil svou práci v oboru Historie na téma Německý řád a jeho mediální 

obraz v tisku od 90. let do současnosti. Byl to výsledek tříleté badatelské činnosti. Vysokou úroveň práce 

potvrdil nejdříve v okresním kole a následně i v krajském kole. Z krajského kola postoupil do kola 

celostátního, které se konalo 12. 6. 2021. V obrovské konkurenci se rozhodně neztratil a získal další 

zkušenosti.  
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1.15 Soutěže 2020/21 
 
 

a) Soutěže v rámci školy: 

Soutěž: 
 

Termín: Vítězové: 

Školní kolo Olympiády 
v ČJ 
 
 
 
Školní kolo Olympiády v 
AJ 
 
 
 
Školní kolo recitační 
soutěže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školní kolo Olympiády 
v NJ 
 
 
 
 
Školní kolo Olympiády 
v RJ 
 
 
 
 
Březnový Datlík 2021 – 
soutěž v psaní na 
klávesnici 

12. leden 2021 
 
 
 
 
5. únor 2021 
 
 
 
 
10. únor 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. únor 2021 
 
 
 
 
 
1. březen 2021 
 
 
 
 
 
16. březen 2021 
 
 
 

1. místo Inka Gondková (PL3) 
2. místo Ema Mikolášová (EM1) 
3. místo Lukáš Timkovič (OT1) 
 
 
1. místo Daniela Folková (PL2) 
2. místo Martin Choleva (MK2) 
3. místo Matěj Antončík (MK3) 
 
 
1. místo Barbora Bolíková (PL3), 
Vendula Holčáková (PL3) 
2. místo Klára Nevřivá (PL1) 
3. místo Barbora Kubíčková (PL2), 
Klára Jančová (SČ1) 
 
čestné ocenění: Adam Kubica (PS1), 
Michaela Pustková (EM1), Kai Pajerů 
(EM1) a Melisa Řeháková (OT1) 
 
 
1. místo Luca Janik (EM1), Petr Sosna 
(EM2) 
2. místo Matěj Blažek (EM2) 
3. místo Patricie Stromšíková (PL1) 
 
 
1. místo Tomáš Vejmola (PL2) 
2. místo Markéta Handzlová (PL2), 
Žaneta Najbrová (PL3) 
3. místo Natálie Strachotová (MK3) 
 
 
První kategorie: 
1. místo Natálie Chlopčíková (EM1) 
2. místo Anna Burakowska (PS1) 
3. místo Nela Czakerová (SČ1) 
 
Druhá kategorie: 
1. místo Aleš Kuča (EM2) 
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2. místo Petr Sosna (EM2) 
3. místo Matěj Blažek (EM2) 
 

 
 

b) Soutěže nad rámec školy: 

Soutěž: 
 

Termín: Vítězové/Účast: 

Wolkrův Prostějov 
Celostátní kolo: 
 
Okresní kolo Olympiády 
v ČJ 
 
 
 
 
Okresní kolo Olympiády 
v AJ 
 

3. září 2020 
 
 
26. leden 2021 
 
 
 
 
 
29. březen 2021 
 

účast: Vendula Holčáková (PL3)  
 
 
účast: Inka Gondková (PL3), Ema 
Mikolášová (EM1) 
Slohová práce Inky Gondkové 
(PL3) zařazena do sborníku. 
 
 
2. místo Daniela Folková (PL2) 

 

c) Soutěže organizované AHOL – SOŠ:   

Soutěž: 
 

Termín: Vítězové a čestná ocenění: 

Superstar v odborných 
znalostech 

14. duben 1. místo tým OT2 a OT3 (Marek 
Morcinek a Natálie Malinovská) 
2. místo tým PS1 (Tomáš Bednář a 
Tomáš Kaliský) 
3. místo tým PL3 (Barbora Dostálová, 
Michaela Řehová a Klára Drabinová) 
 
čestné ocenění: tým OŠ3 (Veronika 
Horká, Michaela Gloserová, Leona 
Holubová, Jirka Satke a Adéla 
Kobližková) 
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1.16 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 
cizích zdrojů 

                        

   Projekt „ Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik“2020/21 
 Podpora rozvoje oboru vzdělávání „Ortoticko-protetický technik“ 
   Prevence rizikových projevů chování  

 AHOL TALENT 2020 - 2021 

  AHOL TALENT 2021  

  Rozvoj vzdělávání na  AHOL-SOŠ (šablony) 

  Dotační program na podporu rozvoje  výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné 
výuky v mateřských, základní a středních školách se sídlem na území statutárního města 
Ostrava pro rok 2020/21 

 Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 
2021/22 

 
 
 

1.16.1  „Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik podporovaného 
SMO č. 1046/2020/ŠaS/Neinv“ 

 
AHOL – Střední odborná škola, s.r.o. získala pro rok 2020/2021 podporu z dotačního programu na poskytování 
peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu vzdělávání v oblasti rozvoje vzdělání 
v oboru Ortoticko-protetický technik podporovaného SMO č. č. 1046/2020/SašNeinv“ financovaného z rozpočtu 
SMO ve výši 500 000Kč. 

Záměrem projektu Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik AHOL SOŠ s.r.o. 2020/2021, 
který probíhal od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021, bylo vytvoření Bionické ortézy podporující výuku odborných 
předmětů jako je Stavba ortoticko-protetických pomůcek, Základy biomechaniky, Materiály a technologie a 
dalších. Projekt byl realizován za spolupráce špičkových odborníků v oboru, aby žáci mohli získávat praktické 
zkušenosti využitelné u potencionálních zaměstnavatelů nebo dosáhnout vyššího stupně vzdělání. Projekt byl 
realizován dle schváleného znění žádosti o poskytnutí peněžních prostředků v souladu s časovým 
harmonogramem. 

 

Cíl projektu 

Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje oboru vzdělávání 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik (4letý studijní 
obor zakončený maturitní zkouškou), který má škola zapsaný v rejstříku škol MŠMT od šk. r. 2017/18. Studijní 
plán kombinuje teoretické i praktické předměty tak, aby se absolvent uplatnil na odborných protetických 
pracovištích ve zdravotnických zařízeních nebo v samostatných protetických zařízeních při navrhování, 
zhotovování, výrobě a opravách ortopedických a protetických pomůcek. V rámci předmětů odborné specializace 
žák získá znalosti a dovednosti z oblasti Somatologie, Kineziologie, Fyzioterapie, Biomechaniky, Stavby 
ortoticko-protetických pomůcek apod. 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 
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pomůcek na základě indikace lékaře v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. S ohledem 
na postup digitálních technologií (robotizace a automatizace) v oboru ortopedická protetika bude stále více 
potřeba odborných pracovníků vzdělaných v této problematice s cílem zajistit mezioborovou spolupráci a 
komunikaci mezi protetickými pracovišti, zdravotnickými zařízeními, prodejnami a výdejnami zdravotnických 
potřeb a dalšími pracovišti, kde všude mohou absolventi oboru najít uplatnění. Projekt je zaměřen na tvorbu a 
praktickou realizaci bionické ortézy (biorobotické ortézy), která umožní pohybovat vybranými klouby bezvládné 
horní končetiny pacienta (nebo se může jednat o horní končetinu s částečnou pohyblivostí). Konstrukce bionické 
ortézy bude jednoduchá a cenové dostupná. Její koncepce bude vycházet z dosavadních poznatků v současnosti 
aplikovaných ortéz. Výsledné řešení bude možno ověřit v praxi. Doba řešení projektu 1 rok. 

Klíčové aktivity projektu 

Žáci realizovali níže uvedené aktivity pod dohledem odborníků: 
 Kvalitní zmapování současného stavu ortotických pomůcek používaných ve zdravotnictví v rámci 

celosvětového měřítka a specificky potom v rámci ČR. 
 Návrh vhodného jednoduchého řešení bionické ortézy alespoň ve dvou variantách ze kterých bude 

vybrána optimální varianta. Tuto aktivitu budou dozorovat odborníci z praxe mající v této oblasti 
zkušenosti (mechanická konstrukce bionické ortézy, elektronická stránka a řízení ortézy) a dokážou žáky 
motivovat a odborně vést. 

 Vytvoření 3D modelu vybrané optimální varianty bionické ortézy. Žáci umí se 3D systémem pracovat jíž 
nyní a umí vytvářet samostatně 3D modely dílů a sestav. Rovněž dozorují odborníci z praxe. 

 Výroba dílů navržené konstrukce bionické ortézy. Žáci provádí 3D tisk na 3D tiskárně. Některé díly 
budou vyrobeny externími firmami. Opět dozorují odborníci z praxe. 

 Sestavení vyrobených dílu do celku bionické ortézy a její odladění. Dozorují odborníci z praxe. 
 Realizace ovládání pohybů bionické ortézy. Dozorují odborníci z praxe.  
 Výstup projektu – bionická ortéza bude sloužit jako odborná výuková pomůcka nad rámec ŠVP. Projekt 

umožní ověřit výstup u lidí s handicapem, kteří jsou klienty firmy jednoho z odborníků z praxe. Tato 
skutečnost představuje záruku širšího dopadu výstupu projektu 

 

Zmapování současného stavu ortotických pomůcek používaných ve zdravotnictví 

Zmapování současného stavu se zabývá vyšetření kinematického modelu horních končetin z důvodů přehlednosti 
jednotlivých pohybových kloubů (rotační pohyby) a rozsahů pohybů v těchto kloubech. Z důvodů velkého 
množství existujících konstrukcí nelze s ohledem na rozsah zprávy všechny uvést, proto je zde uveden pouze 
stručný výčet vybraných případů.  
 
Kinematický model horní končetiny 
 
Kinematický model horní končetiny člověka má po zavedení možných redukcí 7 stupňů volnosti (7 DOF). 
Ramenní kloub má 3 DOF, rotace a svislá a vodorovná flexe/extenze, loket 2 DOF a to flexe/extenze a 
pronace/supinace a nakonec zápěstí, které má 2 DOF, radiální/ulnární dukci a flexi/extenzi. Tyto pohyby jsou 
znázorněny na obr. 1 spolu s úhly, které jsou voleny s ohledem na bezpečnost uživatelů. [1] 
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Obr. 1 - Pohybový rozsah horní končetiny člověka 

 

Rešerše ortotických pomůcek používaných ve zdravotnictví 

Jak bylo řečeno v úvodu, s ohledem na množství ortotických zařízení je zde uveden pouze stručný výčet těchto 
zařízení. Všechna vyhledaná ortotická zařízení byla při návrhu variant řešení zvážená a byla tak inspirací pro 
možná realizovatelná řešení navrhovaná v rámci řešení projektu. 
 
ArmeoPower je rehabilitační cvičení zařízení, které umožňuje časnou rehabilitaci motorických schopností a 
poskytuje inteligentní opěrky ruky ve velkém 3D prostoru. ArmeoPower je určen pro jednotlivce a stavech po 
cévních mozkových příhodách, traumatických poranění mozku nebo jiných neurologických poruchách oblasti 
paže, předloktí a ruky. ArmeoPower je založen na technologii vyvinuté Armin na ETH Curych a Fakultní 
nemocnice Balgrist pod vedením Prof. R. Riener. Výhody terapie ArmeoPower jsou časné rehabilitace s 
repetitivním tréningem těžce postižených pacientů.  Zařízení disponuje zpětnou vazbou a automaticky se 
přizpůsobuje schopnostem pacientů. [2] 
 

 
Obr. 2 - Zařízení pro rehabilitaci ArmeoPower 

 

Systém Alex firmy Kinetek je stacionární exoskelet pro rehabilitaci celé paže. Robotické rehabilitační 
zařízení těží ze schopnosti opakovaně reprodukovat pohyby po přesně stejné dráze. Alex může být také integrován 
s vizuální zpětnou vazbou, jako jsou videohry a virtuální realita. Toto zařízení může být použito pro fyzickou 
rehabilitaci neurologických, pohybových či ortopedických vad a poruch. Rehabilitace horní končetiny je velice 
složitá a to z důvodu vysoké složitosti kloubů horní končetiny. [3] 
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Obr. 3 - Zařízení pro rehabilitaci Alex 

 
AssistOn-Arm je nový exoskelet, pro roboticky asistované rehabilitace, který umožňuje pohyby ramenního 
pletence, jakož i ramenní rotace. AssistOn-Arm může umožnit dokonalou shodu mezi lidskými osami pohybu 
ramene a osami zařízení, a to nejen zaručuje ergonomii a pohodlí po celou dobu léčby, ale také rozšiřuje využitelný 
rozsah pohybu pro ramenní kloub. [4] 
 

 
Obr. 4 - Zařízení pro rehabilitaci AssistOn-Arm 

 

Maryland-Georgetown-Army (MGA) exoskeleton, znázorněný na obrázku, je šestistupňové zařízení, určené pro 
rehabilitaci ramen. Ramenní sestava se skládá ze tří protínajících se osových otočných kloubů, namontovaných 
na kruhových spojích, obklopujících rameno, které replikuje spoj s kuličkou a hrdlem. Kloub, který je umístěn na 
trupu, se používá k replikaci ramenní elevace a deprese, ke které dochází v důsledku naklonění kloubu lopatky o 
hrudník. Spodní část paže je tvořena aktivním loketním kloubem a pasivním kloubem předloktí, spojeným s 
rukojetí. Rozsah pohybu pokrývá přes 90% anatomického pracovního prostoru a výstup točivého momentu 
odpovídá 95% dospělých mužů. Senzory síly na rukojeti a horní části paže umožnuji použít exoskeleton jak pro 
rehabilitační cvičení ramen, tak i pro funkční trénink s využitím virtuální reality. [4] 
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Obr. 5 MGA exoskeleton 

 
PAULE je uváděn jako cenově dostupný exoskelet pro veřejnost, anglický „Public Affordable Upper Limb 
Exoskelet – PAULE“. Odtud pojmenování produktu. Jde o exoskelet, který má za účel potlačit třes rukou a 
poskytnout stabilizaci celé horní končetině uživatele. Jak už z názvu vyplývá, je cílem dosáhnout výsledku, za co 
nejmenší cenu. Ceny dnešní exoskeletů jsou velmi vysoké, a proto výrobci sáhli po možnosti vytisknout si 
jednotlivé části na 3D tiskárně, což výrazně sníží výrobní náklady a zároveň je zde možnost přizpůsobení tvarů a 
rozměru podle požadavků uživatele. Princip tohoto zařízení spočívá v měření třesu ruky. Tedy vibrací. A to 
v zápěstí a loktu. Když k třesu dojde, motory se budou snažit působit stejnou silou, ale proti pohybu ruky, který 
je způsoben třesem. Tím je možno potlačit chvění, které je běžné u lidí v pokročilém věku. Cílem je doplnit tímto 
systémem stávající exoskelety, které nahrazují pohyb některé části horní končetiny. Z pohledu využití se tedy 
jedná o jiné zaměření než u ostatních zde zmíněných exoskeletů. [4] 
 

  
Obr. 6  Exoskelet PAULE 

 

MyoPro je ortéza horní končetiny, určená k obnovení jejích funkce. Nabízí jí americká společnost Myomo. Jedná 
se o exoskelet pro ochrnuté končetiny, případně oslabené neuromuskulárními a neurologickými onemocněními 
nebo poranění. Zařízení MyoPro bylo původně vyvinuto na MIT. Pracuje na principu odečítání slabých nervových 
signálů z povrchu kůže, přičemž není zapotřebí zavádět do těla žádné implantáty. Poté se aktivují malé motory, 
aby pohybovaly končetinou, jak to uživatel zamýšlí (bez elektrické stimulace). Nabízí se tak možnost kontrolovat 
pohyb prstů, zápěstí a lokte. Jedná se o robotický exoskelet, který pracuje na pokročilé technologické úrovni, a 
lze jej využít pro lidi se zcela ochrnutou rukou. Celý proces funkce lze shrnout takto: lidský mozek je v tomto 
případě řídicí jednotka, která vyšle požadavek na pohyb. Neinvazivní senzory snímají EMG signál, který je 
následně zesílen, zpracován a pomocí motoru je provedený pohyb určité části ruky. Celá ortéza se nachází na 
ruce, takže je nutné počítat s konstantním zatížením. [4] 
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Obr. 7  MyoPro 

 
Robotická ruční ortéza pro terapii a pomoc při činnostech každodenního života. Tenoexo je kompaktní a lehký 
ruční exoskelet, který byl vyvinut na Kyushu University v Japonsku. Zařízení ovládané EMG pomáhá pacientům 
se středně těžkým až těžkým poškozením rukou při uchopovacích úkolech v rehabilitačním tréninku, a při 
každodenním životě. Díky 3D tisku může být přizpůsoben individuálním uživatelům. Současný prototyp je zcela 
mobilní, tedy plně nositelný. Skládá se z jednoduché konstrukce. Řízení, skříně obsahující pohony a zdroj energie, 
jsou uloženy v kompaktním batohu. Celý systém lze rovněž ovládat dálkově. Systém pohybu části ruky je 
zajištěný trojvrstvým systémem plochých posuvných pružin. Díky tomu je uchopení předmětu přirozené. Oblast 
dlaně je minimálně zakrytá, aby bylo umožněné maximální poskytování informací ze senzoru při uchopování. 
Síla jednoho prstu je 4,5 N. Celkově je exoskelet uzpůsobený na zvedání věcí každodenního života. Aktuálně se 
pracuje na zasazení snímačů EMG signálu pro zlepšení senzoriky. [4] 
 

 
Obr. 8  Tenoexo 

 

Dále se lze setkat s robotickými exoskelety, jež jsou vytvořený v laboratorních podmínkách a jsou produktem 
výzkumu. Nepředpokládá se u nich komerční využití, nebo prodej. Veškeré uvedené příklady jsou z webové 
stránky www.Ieeexplore.com. Vzhledem k placenému přístupu na těchto stránkách není rozepsaný princip 
jednotlivých exoskeletů. Ovšem při prvním pohledu lze vidět, že princip zůstává převážně stejný jako v předchozí 
podkapitole o komerčních exoskeletech. Je třeba zmínit, že tyto exoskelety byly vyrobené v laboratoři jako 
experiment, nebo v rámci výzkumu. Případně jako univerzitní projekt. [4] 
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Obr. 9 eWrist 

 

 
Obr. 1 Více polohový exoskelet pro zapěstí 

 

 
Obr. 11 Modulární robotický exoskelet – Univerzita Stuttgart (Německo) 
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Obr. 12 Lehký robotický exoskelet – Univerzita Kyushu (Japonsko) 

 

Zmapování současného stavu ortotických pomůcek používaných ve zdravotnictví bylo provedeno žáky 
zapojených do řešení projektu důkladně. Zpracování rešerše probíhalo v měsíci dubnu 2020. 

 

Návrh vhodného jednoduchého řešení bionické ortézy 
 

Na základě zpracované rešerše současného stavu ortotických pomůcek používaných ve zdravotnictví probíhal 
v měsíci květnu a červnu 2020 návrh variant řešení jednoduché bionické ortézy. Žáci zapojení do projektu se 
rozdělili na týmy a každý z nich měl za úkol za pomocí odborníků z praxe navrhnout variantu řešení bionické 
ortézy. Jednalo se o návrh konstrukce bionické ortézy, který by měl vycházet z podmínky, že téměř všechny 
komponenty bionické ortézy by se měli tisknout na 3D tiskárně. Důvodem je rychlá výroba dílů a to i poměrně 
tvarově složitých. Dalším důvodem je i jejich cenová dostupnost. Žáci se s chutí pustili do modelování návrhů 
bionické ortézy. Při vytváření 3D modelů používali systém Creo, který mají dostupný a zároveň v něm umí 
modelovat a vytvářet potřebné sestavy bionické ortézy. Modelování v systému Creo se žáci učí v rámci odborného 
předmětu Odborné kreslení. Tím si zároveň zdokonalovali své znalosti a poznatky při používání tohoto systému. 
Žáci pracovali se zájmem  a přesto, že toho ví o systému Creo poměrně hodně, řadu věcí museli konzultovat 
s odborníky z praxe. Jednalo se zejména o způsob konstruování jednotlivých dílů bionické ortézy a možnosti 
přenosu pohybu mezi jednotlivými díly z konstrukčního hlediska. 

Při modelování variant řešení bionické ortézy vycházely jejich možné konstrukční provedení z poznatků 
zpracované rešerše. Ze získaných poznatků zpracované rešerše vyplývala možná kinematická struktura horní 
končetiny člověka znázorněna na obr. 13, která by připadala v úvahu. Bylo potřeba vybrat vhodnou 
biokinematikou dvojici, která by připadala v úvahu pro variantní řešení navržené bionické ortézy. Po konzultacích 
s odborníky z praxe a zvážení reálných možností bylo vybráno zápěstí na horní končetině člověka. Jedná se o 
biokinematickou dvojici spojení ruky a předloktí. Na obr. 13 je tato biokinematická dvojice označena jako R6. 
Jde o rotační biokinematickou dvojici pro kterou bude postačovat použití jedné pohonné jednotky. Při návrhu 
variant řešení byla žáky zvážena i možnost pohybovat zápěstím do strany a případně možnost pohybovat s jedním 
prstem. To znamenalo, že by tato varianta řešení měla více biokinematických dvojic. Původně se uvažovalo pouze 
o návrhu dvou variant řešení, ale nakonec byly vytvořeny tři možné varianty řešení. Všechny varianty řešení 
bionické ortézy vznikaly současně, tj. paralelně ve třech týmech žáků. Jak se později ukázalo, bylo vhodné po 
zvážení všech okolností vybrat tu nejjednodušší variantu řešení. V průběhu návrhů variant řešení byl také 
zvažován výběr možného klienta, u kterého by se případně mohla navržená varianta vyzkoušet. To byl také jeden 
z hlavních důvodů vyrobit prototyp jednoduché varianty tak aby se mohla jednoduše ověřit správná funkce 
bionické ortézy a možnost ovládání hlasem.  
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Obr. 13 Biokinematické schéma horní končetiny člověka 

 

Návrh varianty č. 1 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o náročnější variantu řešení, pracovali na této variantě žáci, kteří jsou v modelování 
systému Creo zdatnější, zejména co se týká rychlosti vytváření 3D modelu jednotlivých dílů. Po zhruba po jednom 
a půl měsíci práce byl vytvořený 3D model bionické ortézy který umožňoval samostatně ovládat dva stupně 
volnosti (dvě rotace). Jednu rotaci v zápěstí a jeden rotaci při pohybu prstu. Celkový pohled na 3D model bionické 
ortézy pro zápěstí a prst je znázorněný na obr. 14.  

 
Obr. 14 Celkový pohled na 3D model bionické ortézy pro zápěstí a prst 

U této varianty byly použity stejnosměrné elektromotorky s planetovými převodovkami od firmy MAXON. 
Důvodem pro použití těchto pohonů byl jejich malý rozměr a hmotnost s ohledem na jejich umístění do konstrukce 
bionické ortézy.  

Pro prst byl zvolen návrh, kdy výchozí poloha prstu (viz obr. 15) je svinutá poloha, kterou zajišťuje sériově 
paralelní řazení pěti zkrutných pružin, které jsou umístěný v kloubech spojujících jednotlivé články dohromady 
(viz obr. 16). Na hřbetní části všech dílu ortézy je poté vedeno lanko, například bowden, které bude navíjeno 
pomocí pohonu na kladku, přičemž bude docházet k narovnávání prstu. Otáčivý pohyb kladky je zajištěn přes 
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kuželové ozubené soukolí. Kladka je spojena s kuželovým ozubeným kolem. Síla sevření prstu je daná momenty 
zkrutných pružin. Zkrutné pružiny by se musely nechat vyrobit na zakázku.  

 
Obr. 15 Maximální sevření prstu 

 

 
Obr. 16 Rozmístění zkrutných pružin 

 
Rotace v zápěstí zajišťuje pohonná jednotka umístěna na korpusu předloktí. Tento korpus je dělený z důvodu 
snadného nasazování na předloktí. Korpus dlaně a korpus předloktí je spojen pomocí dvou čepů. Rotaci v zápěstí 
zajišťuje kuželové ozubené soukolí. Maximální flexe v zápěstí je 50o (viz obr. 17). Maximální hyperextenze 
v zápěstí je 50o (viz obr. 18). Rozevření korpusu předloktí pro nasazení a sundání bionické ortézy z předloktí je 
znázorněno na obr. 19. 
 

 
Obr. 17 Maximální flexe zápěstí (50°) 
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Obr. 18 Maximální hyperextenze zápěstí (50°) 

 

 
Obr. 19 Rozevření korpusu předloktí pro nasazení a sundání bionické ortézy 

 
Mechanická konstrukce této varianty se ukázala jako poměrně složitější řešení, které by bylo náročnější na celkové 
seřízení pro bezproblémový chod celé bionické ortézy při vytváření prototypu. Navíc elektromotorky a planetové 
převodovky od firmy MAXON jsou finančně náročnější, řádově v desítkách tisíc korun. Nevýhodou u těchto 
pohonů je potřeba vytvořit řídicí moduly pro tyto pohony. Stejně tak propojení navržených řídicích modulů pro 
pohony se zakoupeným chytrým modulem se ukázalo jako komplikovaná záležitost. Tyto uvedené aspekty se 
ukázaly jako nevýhodné pro realizaci funkčního prototypu. Po možném výběru vhodného klienta, u kterého by se 
dal prototyp bionické ortézy případně vyzkoušet, se tým rozhodl po konzultaci s odborníky z praxe tuto variantu 
nechat pouze ve 3D modelu a dále ji nerealizovat do funkčního prototypu. Důvodů pro toto rozhodnutí bylo 
několik, avšak ten hlavní byl, že by se tato konstrukce dala velmi obtížně aplikovat u klienta s ohledem na jeho 
stav. S ohledem na časové možnosti řešení projektu a komplikovanosti celé situace s ohledem na Covid-19 se tým 
řešitelů projektu rozhodl tuto variantu fyzicky nerealizovat a brát ji jako potencionální teoretickou možnost 
realizace v budoucnu. 
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Návrh varianty č. 2 
 

V tomto řešení se žáci rozhodli použít tři lineární pohony. První pohon pohybuje zápěstím ve vertikálním směru. 
Druhý pohybuje zápěstím v horizontálním směru a třetí z pohonů umožnuje pohyb ukazovákem. Samotná nosná 
konstrukce se poté skládá z dvou plastových opor, které jsou spojeny šrouby a k ruce jsou připevněny pomocí 
pásů se suchým zipem. Na první opoře by byla přilepena baterie a k druhé opoře by se připevnila krabička s řídicí 
elektronikou, která nebyla k dispozici a musela by se připravit. K druhé opoře je poté přes čep připevněn díl osa2 
a k tomuto dílu je rovněž přes čepy připevněn díl osa3, který je také suchým zipem připevněn k dlani. Posledním 
z hlavních konstrukčních dílů je náprstek, který se nasouvá na ukazovák. Žáci vytvořili jednotlivé díly navržené 
varianty bionické ortézy a vytvořili z nich sestavu s vloženými lineárními pohony. Tato konstrukce je patrna 
ve třech pohledech na obr. 20. 

 

 

Obr. 20  3D model konstrukce varianty 2 bionické ortézy 
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Po dopracování odborníka z praxe je na obr. 21 znázorněna varianta bionické ortézy jak by mohla 
vypadat s umístěnou elektronikou, baterii a po vložení do modelu předloktí lidské ruky. Po možném 
výběru vhodného klienta, u kterého by se dal prototyp bionické ortézy případně vyzkoušet, se tým 
rozhodl po konzultaci s odborníky z praxe tuto variantu nechat pouze ve 3D modelu a dále ji 
nerealizovat. Důvodů pro toto rozhodnutí bylo několik, avšak ten hlavní byl, že by se tato konstrukce 
dala velmi obtížně aplikovat u klienta s ohledem na jeho stav. S ohledem na časové možnosti řešení 
projektu a komplikovanosti celé situace s ohledem na Covid-19 se tým řešitelů projektu rozhodl tuto 
variantu fyzicky nerealizovat a brát ji jako potencionální teoretickou možnost realizace v budoucnu. 

 

 

 

 

 

Obr. 21  3D model konstrukce varianty 2 bionické ortézy po zapracování dalších prvků 
 

Návrh varianty č. 3 
 

V tomto řešení se žáci rozhodli použít pouze jeden lineární pohon. Konstrukci řešili poměrně jednoduše 
s cílem snadné aplikace bionické ortézy. Žáci vytvořili jednoduchý korpus na předloktí, který se uchytí 
na předloktí pomocí dvou suchých zipů. Stejným způsobem přistupovali ke konstrukci korpusu, který 
se upevní na dlaň ruky pomocí jednoho suchého zipu. Oba korpusy jsou spolu spojeny pomocí dvou 

Baterie 

Elekronika 

První opora 

Druhá opora 
Osa 3 

Náprstek 

Lineární pohony Osa 2 
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čepů. Tímto způsobem byl vytvořený jednoduchý rotační kloub. Pomocí tohoto kloubu je umožněna 
rotace v zápěstí. Dále bylo potřeba umístit a upevnit lineární pohon na konstrukci bionické ortézy. Pro 
vhodné umístění lineárního pohonu byl využit systém Creo. V systému Creo byly vyšetřovány jednotlivé 
polohy uchycení lineárního pohonu tak, aby se mohlo dosáhnout krajních poloh pro flexi a extenzi 
v zápěstí, aniž by došlo ke kolizi pohonu s některým z korpusů. 3D model bionické ortézy při 
vyšetřování umístění lineárního pohonu je znázorněno na obr. 22. Po vyšetření vhodné polohy (umístění) 
lineárního pohonu byly vytvořeny doplňkové prvky pro jeho uchycení. Schéma 3D modelu bionické 
ortézy s vhodně umístěným lineárním pohonem je znázorněno ve dvou pohledech na obr. 23. 

 
Obr. 22  3D model konstrukce bionické ortézy při vyšetřování umístění lineárního pohonu 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  Obr. 23  3D model varianty 3 konstrukce bionické ortézy  
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Po možném výběru vhodného klienta, u kterého by se dal prototyp bionické ortézy případně vyzkoušet, 
se tým rozhodl po konzultaci s odborníky z praxe tuto variantu vybrat jako optimální a realizovat ji do 
funkčního prototypu. Důvodů pro toto rozhodnutí bylo několik.  

Důvody pro výběr varianty č. 3 jako optimální: 

 jednoduchost konstrukce,  
 jednoduchá montáž,  
 jednoduchá konstrukce všech dílů a snadný 3D tisk,  
 jednoduchý způsob uchycení na horní končetinu,  
 poměrně jednoduchý způsob realizace řízení a ovládání hlasem,  
 cenově nejvýhodnější varianta,  
 po konzultaci s klientem nejvhodnější varianta.  

Protože byly jednotlivé varianty řešení konzultovány také s případným klientem, bylo jeho vyjádření 
pro řešitelský tým podstatné. To byl také jeden z hlavních důvodů, aby se tato varianta stala vítěznou a 
realizovala se do funkčního prototypu. S ohledem na časové možnosti řešení projektu a komplikovanosti 
celé situace s ohledem na Covid-19 se tým řešitelů projektu rozhodl tuto variantu fyzicky realizovat a 
brát ji jako vítěznou variantu řešení. 

 
 

Vytvoření 3D modelu vybrané optimální varianty bionické ortézy 
 
Hned po zahájení etapy návrhu jednotlivých variant řešení byla tato ovlivněna obdobím Covid-19. 
S nástupem období Covid-19 se řešitelé projektu operativně přizpůsobili dané situaci tak, aby to 
neovlivnilo návaznost jednotlivých etap řešení. Byly stanoveny termíny pravidelných týdenních 
schůzek, které probíhaly prostřednictvím videokonferencí CiscoWebexMeating. Na schůzkách se řešili 
vytvářené 3D modely jednotlivých dílů u všech variant řešení. Bylo řešeno jejich konstrukční provedení, 
vhodnost jednotlivých tvarů dílů, principy jejich spojení do sestav apod. Žáci doma intenzivně pracovali 
na tvorbě 3D modelů jednotlivých variant řešení bionické ortézy. Na pravidelných video schůzkách tyto 
konzultovali s odborníky z praxe přímo v systému Creo. Na obr. 24 je znázorněna ukázka z jedné takové 
video konzultace. 
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Obr. 24 Schůzka k projektu na CiscoWebexMeeting 

 
Při tvorbě 3D modelů měli v době Covid-19 žáci výhodu v tom, že mohli bez problémů modelovat doma 
na svých počítačích. To umožnilo, že projekt nebyl nějak výrazně omezen v jeho realizaci. Drobné 
zdržení někdy nastala v rychlosti tisku dílů na 3D tiskárně, s ohledem na omezený přístup žáků do školy. 
Za pomocí pedagogů a odborníků z praxe se dalo vše zvládnout. Ukázka práce žáků doma na tvorbě 3D 
modelů je znázorněna na obr. 25. 
 

    
Obr. 25 Ukázka práce žáků doma na tvorbě 3D modelů 

 
Tak jak si žáci sami doma vytvářeli 3D modely, které se na videokonferencích konzultovali a nakonec 
vybrali variantu vhodnou pro realizaci, vytvořili finální sestavu v systému Creo. Ukázka 3D modelu 
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bionické ortézy pro zahájení výroby prototypu znázorňuje obr. 26. Všechny vytvořené díly se úspěšně 
vytiskli na 3D tiskárně a následně poskládali do funkčního celku. 

 
Obr. 26 Vytvořený 3D model bionické ortézy 

 
 

Výroba dílů navržené konstrukce bionické ortézy 
 
Všechny díly, které se vytvářely jako 3D modely se postupně tiskly na 3D tiskárně. K tomu, aby se daly 
3D modely dílů tisknout se postupně vytvářely soubory s příponou .stl. Tyto soubory se daly načíst do 
software pro 3D tiskárnu a připravit je pro samotný tisk. Ukázka jednoho vytvořeného souboru 
s příponou .stl je znázorněna na obr. 27.  
 

           
Obr. 27 Vytváření souborů stl pro 3D tisk 
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Následně se vytvořené stl soubory načetli do software PrusaSlicer a postupně se vytiskly na 3D tiskárně. 
Ukázka vloženého souboru do software PrusaSlicer a jeho příprava pro tisk je znázorněna na obr. 28.  

 

 
Obr. 28 Ukázka vloženého souboru do software PrusaSlicer 
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V případě potřeby se vytištěné díly ještě mechanicky opracovávaly. V některých případech se ukázalo, 
že se díl musel ještě ve 3D modelu upravit a vytisknou znovu. Následně se díly sestavovaly do celků, a 
zkoušela se jejich funkčnost. Po ověření funkčnosti byl díl ještě designově upraven. Ukázku 3D tisku 
jednoho z dílu na bionickou ortézu znázorňuje obr. 29. 

 
Obr. 29 Obrázek tisku dílu na 3D tiskárně 

 
K tomu, aby byl připravovaný funkční vzorek, prototyp bionické ortézy vyhovující, prováděli se také 
video konzultace, kterých se účastní i vytypovaný vhodný klient odborného garanta, firmy Benetronic 
s.r.o.. Klient je odborníkem v oblasti vzdálené, IT technické podpory a s uvedenými video-konzultacemi 
určenými výhradně pro společné (Ahol-Benetronic) a interní (tzn. neveřejné) využití, realizovanými 
vždy za účasti firmy Benetronic s.r.o. souhlasil (každé pořízení a jednotlivé využití obrazových a 
zvukově-obrazových záznamů s klientem podléhá vždy konkrétní a včasné dohodě, tj. v tomto případě 
dohodě s klientem a také Petrem Uličným) Během konzultací doplňuje klient varianty technických řešení 
svým komentářem a postřehy ze svého úhlu pohledu, který je postaven nejen na několikaleté zkušenosti 
získané během IT praxe s klienty s nejrůznějšími diagnózami, ale také na vlastní zkušenosti, tzn. na 
zkušenosti člověka s pohybovým omezením. Ukázka jedné z konzultací je znázorněna na obr. 30. Tímto 
způsobem práce lze výsledek projektu i ve fázi prototypování posouvat blíže k reálným, opravdovým 
podmínkám - k opravdovým potřebám klientů. Potenciál projektu tak mohou ocenit nejen samotní žáci, 
ale také osoby s pohybovým omezením. Jeho připomínky a podněty byly pro řešení projektu a samotné 
konstrukce bionické ortézy velmi přínosné. Ukázka jedné takové video konzultace je znázorněna na 
obrázku. Podobné postupy byly uplatňovány i při vývoji řízení bionické ortézy, tak aby se mohla reálně 
testovat ve finální fázi realizace projektu. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že omezení osobního 
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kontaktu v období Covid-19 nikterak neovlivnilo průběh řešení projektu. Ba naopak ukázalo toto období 
nové možnosti využití techniky k tomu, aby se některé procesy ještě urychlily. 
 

 
Obr. 30 Ukázka videokonference s klientem 

 
 

Sestavení vyrobených dílu do celku bionické ortézy a její doladění 
 
 
Po odladění tvarů jednotlivých dílů bionické ortézy je bylo možné sestavit (smontovat) do funkčního 
prototypu. Kromě lineárního pohonu, spojovacích čepů a čepů pro uchycení obou konců pohonu ke 
konstrukci bionické ortézy byly použité díly z 3D tisku. Pevnostně tyto díly vyhovovaly zátěži. Zátěž 
v tomto případě představuje hmotnost ruky člověka (klienta). Rychlost pohybu pístnice lineárního 
motoru je malá (cca 5 mms-1) a proto je pohyb ortézy naprosto bezpečný pro člověka. Krajní polohy 
rozsahu pohybů (flexe a extenze) je realizována mechanickými dorazy. Při ovládání pohybů hlasem nebo 
dotekem na displej mobilního telefonu či tabletu jsou další bezpečnostní prvky realizovány softwarově. 
Jedná se konkrétně o možnost nastavení jednotlivých poloh zastavení a časová prodleva (15 sekund) 
mezi jednotlivými povely při ovládání. Tato prodleva umožňuje změnit rozhodnutí klienta na jiný povel 
nebo jeho případné neprovedení.  
Při kompletaci mechanických dílů bionické ortézy na které se podíleli sami žáci. Vybraní žáci prováděli 
kompletaci v domácích podmínkách, která byla možná s ohledem na jednoduchost konstrukce. Některé 
díly byly montovány žáky také na učebně pro praktickou výuku, kde je k dispozici příslušné nářadí a 
další vybavení. Při montáži bylo paralelně realizováno ovládání (řízení a nastavení jednotlivých pohybů) 
za výrazné pomoci odborníků z praxe. Žáci pak byli seznámeni s principem tvorby ovládání a způsobem 
propojení jednotlivých komponentů. Po kompletaci celé navržené bionické ortézy včetně ovládání byla 
ověřena její funkčnost bez aplikace na horní končetinu člověka.  
Vzhledem k tomu, že bylo k dispozici více vytištěných dílů na 3D tiskárně, byla při kompletaci bionické 
ortézy vyzkoušena i možnost jejího ovládání pomocí servomotoru Dynamixel. Jedná se o rotační 
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servomotor, pro který je potřeba zvolit specifický způsob ovládání rotačního pohybu v zápěstí. Pro 
ovládání rotačního pohybu korpusu dlaně byly použité lanka. Tento způsob se ukázal pro danou 
konstrukci jako nevhodný a dále se na něm nepokračovalo. Nicméně i tento přístup byl pro žáky 
podnětný, na kterém si ověřili některé úvahy pro realizaci konstrukce. Ukázka pokusu ovládání bionické 
ortézy pomocí rotačního servomotoru Dynamixel je znázorněna na obr. 31. Na obr. 32 je znázorněn je 
znázorněný funkční prototyp sestavené bionické ortézy. Ukázka ověřování funkčnosti prototypu 
bionické ortézy je znázorněno na obr. 33. 
 

  
Obr. 31 Ukázka využití servomotoru Dynamixel 

 

 
Obr. 32 Funkční prototyp sestavené bionické ortézy 
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Obr. 33 Ukázka ověřování funkčnosti prototypu bionické ortézy 

 
 

Realizace ovládání pohybů bionické ortézy. 
 
Za pomocí odborníků z praxe tým žáků dokázal propojit bionickou ortézu s jednotlivými moduly pro 
její ovládání hlasem nebo prostřednictvím displeje mobilního telefonu. Ukázka sestavy propojení a 
komunikace mezi jednotlivými komponenty je znázorněna na obr. 34. Jedná se o komunikaci mezi 
přístrojem INTELLIGENT (BRAIN), bionickou ortézou a mobilním telefonem. V mobilním telefonu je 
nainstalovaný speciální software, který umožňuje komunikovat s přístrojem INTELLIGENT (BRAIN) 
a ten potom ovládá pohyb lineárního pohonu na bionické ortéze. Veškerá komunikace probíhá na síti 
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WiFi. Když nechce uživatel bionické ortézy ovládání hlasem, má možnost dotekem na displej mobilního 
telefonu volit příslušné funkce. Celkem bylo nastaveno v softwaru na mobilním telefonu pět základních 
poloh natočení dlaňového korpusu vůči korpusu předloktí. Dvě polohy jsou krajní (pro flexi a extenzi) 
a tři polohy jsou tzv. mezi polohy. Jednotlivé polohy na bionické ortézy byly nastaveny po konzultaci 
s klientem firmy Benetrocic s.r.o.. Jedná se o polohy, které jsou pro klienta účelné pro jeho potřeby. Na 
obr. 35 je ukázka seznamování se s řízením bionické ortézy a na obr. 36 už je ukázka komunikace 
uživatele s mobilním telefonem při ovládání bionické ortézy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 34 Ukázka sestavy propojení a komunikace mezi jednotlivými komponenty 
 

 
Obr. 35 Ukázka seznamování se s řízením bionické ortézy 
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Obr. 36 Ukázka komunikace uživatele s mobilním telefonem 

Prototyp bionické ortézy byl týmově ověřován nejenom po stránce funkčnosti, ale také s ohledem na 
řešení různých příčin nefunkčnosti. Žáci si ověřovali sestavování a propojování všech komponentů do 
funkčního celku, korektní zapínání a vypínání softwaru v mobilním telefonu apod. Při nefunkčnosti se 
učili odstraňovat možný zdroj problémů. Ukázka týmového ověřování funkčnosti bionické ortézy je 
znázorněna na obr. 37.  
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Obr. 37 Ukázka týmového ověřování funkčnosti bionické ortézy 

 
Tak jako v každé etapě realizace projektu, i v této při dokončení funkčního prototypu bionické ortézy 
probíhaly video konzultace, kterých se účastnili odborníci z praxe a vytypovaný vhodný klient 
odborného garanta, firmy Benetronic s.r.o.. Klient je odborníkem v oblasti vzdálené, IT technické 
podpory, který v rámci videokonferencí přispěl k optimálnímu řešení funkčního prototypu bionické 
ortézy, vždy za účasti firmy Benetronic s.r.o. Během konzultací pomáhal s nastavování vhodných poloh 
na bionické ortéze, tak aby odpovídaly potřebám klientů. Ty se pak mohou upravit na konkrétní 
požadavky daného uživatele (klienta). Vytypovaná žákyně třetího ročníku oboru ortotiko-protetický 
technik (Magdaléna Lukešová) měla tu možnost přímo u klienta ověřit funkčnost doladěného prototypu 
bionické ortézy. Pro tuto posluchačku to byla jedinečná zkušenost ověření bionické ortézy přímo v praxi 
a získat i názory od klienta (zpětnou vazbu). Jsou to názory klienta z úhlu jeho pohledu, který je postaven 
nejen na několikaleté zkušenosti získané během IT praxe s klienty s nejrůznějšími diagnózami, ale také 
z jeho vlastní zkušenosti, tzn. zkušenosti člověka s pohybovým omezením. Na obr. 38 je ukázka ověření 
prototypu bionické ortézy u klienta firmy Benetronic s.r.o. Tímto způsobem práce bylo možné výsledek 
projektu i ve fázi prototypování posouvat blíže k reálným, opravdovým podmínkám - k opravdovým 
potřebám klientů. Potenciál projektu tak mohou ocenit nejen samotní žáci, ale také osoby s pohybovým 
omezením. Výsledky projektu přispějí ke snížení zdravotních hrozeb typu onemocnění COVID-19 a 
jejich dopadů. Náš řešitelský kolektiv společně s jedním z odborníků z praxe je vidět a obr. 39. 
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Obr. 38 Ověření prototypu bionické ortézy u klienta 

 

 
Obr. 39 Řešitelský tým projektu bionická ortéza 

Výstup projektu 
 
Výstupem projektu je odladěný prototyp bionické ortézy ovládané hlasem prostřednictvím mobilního 
telefonu nebo tabletu s alternativou dotekem ovládaného displeje.  
Výstup projektu – bionická ortéza bude sloužit jako odborná výuková pomůcka nad rámec ŠVP. Projekt 
bude umožňovat případné ověřit bionické ortézy u lidí s handicapem, kteří jsou klienty firmy jednoho 
z odborníků z praxe. Tato skutečnost představuje záruku širšího dopadu výstupu projektu. 
Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje oboru vzdělávání 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik 
(4letý studijní obor zakončený maturitní zkouškou). Studijní plán kombinuje teoretické i praktické 
předměty tak, aby se absolvent uplatnil na odborných protetických pracovištích ve zdravotnických 
zařízeních nebo v samostatných protetických zařízeních při navrhování, zhotovování, výrobě a opravách 
ortopedických a protetických pomůcek. Výstupy projektu obohatí teoretické i praktické zkušenosti žáků. 
Zejména potom těch žáků, kteří se přímo podíleli na realizaci projektu. Široké veřejnosti budou 
prezentovány videosekvence a praktické ukázky při pořádání nejrůznějších akcí. 
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V rámci předmětů odborné specializace žáci získají širší znalosti a dovednosti v těchto odborných 
předmětech: 

 Somatologie,  
 Kineziologie, 
 Vybrané klinické obory,  
 Fyzioterapie,  
 Biomechaniky,  
 Materiálů a technologie, 
 Odborného kreslení, 
 Stavby ortoticko-protetických pomůcek apod. 

 
Na obr. 40 je vyobrazení výstupu projektu „Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický 
technik podporovaného SMO č. 0977/2019/ŠaS/Neinv“ na jehož realizaci byly poskytnuty finanční 
prostředky z rozpočtu SMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obr. 40 Ukázka vyobrazení výstupu projektu 

Způsob prezentování statutárního města Ostravy ve vztahu financování z rozpočtu 
SMO: 
 
1. Průběžně byly informace o realizaci projektu zveřejňovány na  webových stránkách školy, 
sociálních sítích FB, Instagram.  

19. 1. 2021 

 Protože ani projekt Bionická ortéza, který probíhá s podporou statutárního města Ostravy, nespí, 

přinášíme Vám o něm minireportáž! 😎  https://fb.watch/3AWyBfMQ66/ 
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13. 12 .2020 

Tak, jako se v době distanční a částečné prezenční výuky nezastavil projekt AHOL Talent, nezastavil 

se ani projekt Bionická ortéza, který je rovněž podporován statutárním městem Ostrava. 😉 Studenti, 
učitelé a odborníci, kteří se na řešení projektu podílejí, pracovali a dále pracují z domova a jsou ve 
spojení pomocí videokonferencí, a tak nic nebránilo vytváření 3D modelů, které se postupně tisknou 

na 3D tiskárně. Aktuálně se pracuje také na řízení bionické ortézy a jejím testování. 😎 

A co vy ostatní?  Sledujte aktuální rozvrhy a těšíme se na Vás zase zítra - ať už prezenčně, nebo 

distančně! 🙂 
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Práce na vytváření sestav bionické ortézy a programování pohybů zápěstí v rámci projektových 
dnů 
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Informace o projektu byly publikovány v on-line verzi Moravskoslezského deníku. 
https://moravskoslezsky.denik.cz/ctenar-reporter/muze-stredoskolak-sestavit-funkcni-bionickou-ortezu-
20210204.html 

Školní časopis Mucin leden 2021 

 

 
 
Živá knihovna studijních možností 2021, Svět Techniky Ostrava 

Výstupy projektu „Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik podporovaného 
SMO č. 1046/2020/ŠaS“ byly prezentovány i v rámci akce Živá knihovna studijních možností 2021, 
Svět Techniky Ostrava 
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Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=hg6pYrQG_vE&t=984s 
 
 
 
Výstupy projektu „Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik podporovaného 
SMO č. 1046/2020/ŠaS/Neinv“ byly prezentovány také ve –Výroční zprávě školy za rok 2020, AHOL 
– Střední odborná škola, s.r.o. Náměstí Jiřího z Poděbrad 301/26, 
703 00 Ostrava-Vítkovice. 

Seznam použité literatury 

 

[1] RAHMAN, Mohammad H., Maarouf SAAD, Jean P. KENNE a Philippe S. ARCHAMBAULT. 
Modeling and control of a 7DOF exoskeleton robot for arm movements. In: 2009 IEEE International 
Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO) [online]. IEEE, 2009, s. 245-250 [cit. 2017-02-15]. 
DOI: 10.1109/ROBIO.2009.5420646. ISBN 978-1-4244-4774-9. Dostupné z: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/5420646/ 

[2] ETH Curych, ArmoPower [cit. 2011-02-05]. Dostupné z: 
http://products.iisartonline.org/productinfo.php?go=22 

[3] Kinetek, Alex [cit. 2011-02-05]. Dostupné z: http://exoskeletonreport.com/product/alex/ 

[4] HMI, Assiston-Arm: A Self-Aliging Whole Arm Exoskeleton [cit. 2011-02-05]. Dostupné z: 
http://hmi.sabanciuniv.edu/?p=838 

[5] Space systems laboratory: MGA Exoskeleton [online]. Dostupné z: https://ssl.umd.edu/exoskeleton 

[6] Exoskeleton Report: Paule [online]. Dostupné z: https://exoskeletonreport.com/product/paule/ 

[7] Exoskeleton Myomo: MyoPro [online]. Dostupné z: https://www.wearable-
technologies.com/2018/11/myomo-will-deliver-its-myopro-for-the-first-time-on-adolescent-users/ 

[8] Rehabilitation Engineering Laboratory: Tenoexo [online]. Dostupné z: 
https://relab.ethz.ch/research/current-research-projects/robotic-hand-orthosis-for-therapy-and-assistance-
in-activities-of-daily-living.html 

[9] DOI:10.1109/ICORR.2017.8009334 Corpus ID: 4484173: eWrist [online]. Dostupné z 
https://www.semanticscholar.org/paper/The-eWrist-%E2%80%94-A-wearable-wrist-exoskeleton-with-
for-Lambelet-Lyu/bfd64c105fbb33861a7def028971307232af3cf4 

Zpracoval: 
Ing. Ladislav Karník, CSc. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
  
                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
                                                                                                

95 
 

1. 16. 2 Podpora rozvoje oboru vzdělávání „Ortoticko-protetický technik“ 
 

Název projektu:  IoT - STUDIJNÍ PLATFORMA V OBLASTI ORTOTICKO PROTETICKÝCH 
POMŮCEK 

 
Poskytovatel:  Statutární město Ostrava  

Doba realizace:  4/2021 – 12/2021 

Částka:   500.000,- Kč  

Cílem projektu je příprava a realizace IoT studijní platformy tj. software pro konfiguraci a propojování IoT 
(Internet of Things) modulů postavených na internetu věcí s ortotiko-protetickými pomůckami, s důrazem na 
využití u hendikepovaných osob, jejichž reálné podněty jsou součástí zadání.  
Realizace výstupu projektu významně přispěje k aktivnímu zapojení lidí s handicapem k tomu, aby si řadu úkonů 
ve SMART (chytré) domácnosti mohli ovládat sami a být tak do určité míry nezávislí na pomoci druhé osoby.  
 
Projekt je zaměřen na spolupráci Střední odborné škole Ahol, s.r.o. s firmou Benetronic s.r.o., zastoupená Ing. 
Mgr. Petrem Uličným, která je majitelem dodávaného know-how, software, technických návrhů a duševního 
vlastnictví. Jde o propojení technologií s předchozím projektem realizovaným v období 2020-2021.. 
 
Uplatnění výsledku projektu bude v oblasti školství jako odborná výuková pomůcka, včetně metodických návodů, 
využitelná pro úspěšnou propagaci SOŠ Ahol, s.r.o. Výsledky projektu se dají ověřit u lidí s handicapem, kteří 
jsou klienty firmy jednoho z odborníku z praxe spolupracující firmy Benetronic s.r.o.. Tato skutečnost představuje 
záruku širšího uplatnění výsledku projektu. Výsledky projektu přispějí ke snížení zdravotních hrozeb typu 
onemocnění COVID-19 jejich dopadů. 
 
Potřebnost projektu 
Projekt je zaměřen na podporu rozvoje oboru vzdělávání 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik (4letý obor 
zakončený maturitní zkouškou), který má škola zapsaný v rejstříku škol MŠMT od šk.r. 2017/18. Na základě toho 
bylo od 1. 9. 2018 zahájeno studium v 1. ročníku. Absolvent má uplatnění na odborných protetických 
pracovištích ve zdravotnických zařízeních nebo v samostatných protetických zařízeních při navrhování, 
zhotovování, výrobě a opravách ortopedických a protetických pomůcek. 
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. Výstupy projektu významně přispějí ke 
zvýšení teoretických a praktických dovedností v této oblasti. 
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1.16.3   Prevence rizikových projevů chování 
 
Název projektu: Prevence rizikových projevů chování 2020/2021             

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj  

Doba realizace: 9/2020 – 6/2021 

Částka:      76.000,- Kč  

Naše škola obdržela dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Prevence rizikových 
projevů chování 2020/2021“. Projekt byl realizován od září 2020 do června 2021. 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: zdravý životní 
styl, problematika nebezpečí drog, 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 a webových stránkách školy a instagramu. Všechny 
akce jsou navíc zaznamenávány průběžně i v kronice školy, školním časopise Mucin a ve výroční zprávě. Rovněž 
rodiče žáků byli informování o projektu Prevence rizikových projevů chování 2020/21, který je podporován 
Moravskoslezským krajem na třídních schůzkách v září 2020.  

 

https://www.facebook.com/aholsos/photos/a.250954808369209/2092759637522041/ 

https://www.instagram.com/p/CIsWcyTlS9r/ 

https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-skoly/adaptacni-pobyt-ahol-sos-2020/ 

https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-skoly/zpatky-do-skoly/ 

https://www.facebook.com/aholsos/videos/3644933228920460 

https://www.instagram.com/p/CJ1UYiwpzOa/ 

https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-skoly/10881/ 

https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-skoly/unor-ve-znameni-prava/ 

https://www.instagram.com/p/CLBlN1QpAb3/ 

https://www.instagram.com/p/CLhT9baJhTD/ 

https://www.facebook.com/aholsos/posts/2178173095647361 

https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-skoly/prednaska-pro-obor-socialni-spravni-a-pecovatelska-cinnost/ 

https://www.facebook.com/aholsos/photos/pcb.2189263854538285/2189257957872208 
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https://www.instagram.com/p/CNc2hMApxTx/ 

https://www.instagram.com/p/CObBvrrJxr-/ 
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3. Informace o projektu v prostorách školy 

Ve vestibulu školy (u hl. vchodu do školy) bylo celoročně umístěno logo Moravskoslezského kraje s informací o 
projektu Prevence rizikových projevů chování 2020/21.  

 

4. Prezentace projektu  

https://sos.ahol.cz/skolni-projekty/prevence-rizikovych-projevu-chovani-2020-21/ 
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V průběhu realizace projektu Prevence rizikových projevů chování 2020/21 v období  příslušného školního roku 
bylo zrealizováno šest aktivit – adaptační kurz, Den zdraví, Právní povědomí, Sociálně právní ochrana dětí, 
Rizikoví nezaměstnaní a Systém péče o uživatele návykových látek.  

Články z každé akce byly zveřejněny: na facebookových stránkách školy, instagramu školy, webových stránkách, 
kronice školy anebo ve školním časopise Mucin.  

 

Adaptační pobyt 

Ve dnech 1. - 3. září 2020 proběhl s podporou projektu "Prevence rizikových projevů chování" 
Moravskoslezského kraje adaptační kurz prvních ročníků všech nastupujících oborů AHOL Střední odborné 
školy, tentokrát v Malé Morávce v Jeseníkách. Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhl za 
zvýšených hygienických opatření, kdy žákovské kolektivy jednotlivých tříd byly důsledně odděleny a jednotlivé 
aktivity probíhaly pouze po třídách za přítomnosti třídních učitelů. Z tohoto důvodu pro jednotlivé žáky trval 
tentokrát kurz pouze dva dny, aby se skupiny mohly vystřídat a aby bylo možné celou akci kapacitně zvládnout. 

Program ve spolupráci s vyučujícími připravili absolventi oboru Pedagogické lyceum AHOL Střední odborné 
školy, s nimiž škola trvale spolupracuje. Přestože realizace byla vzhledem ke změněné situaci poměrně náročná, 
podařilo se uskutečnit celý plánovaný program, zastřešený narativní strukturou Huger games. Žáci si vyzkoušeli 
mnoho netradičních aktivit a sportovních disciplín a řadu dalších týmových her s cílem formovat kolektivní 
toleranci a spolupráci. Součástí programu byla i mediální výchova a kreativní práce nad natáčením videa 
mapujícího průběh adaptačního pobytu.  

Cílem adaptačního kurzu bylo seznámení žáků a jejich stmelení nejen v rámci tříd a oborů samotných, ale i 
podpora tolerance, spolupráce a týmového ducha mezi všemi účastníky kurzu, čehož bylo v plné míře dosaženo. 

Den zdraví 

Dne 18. 12. 2020 se konal na AHOL – Střední odborné škole v pořadí již 4. ročník Dne zdraví. Projektový den 
zaměřený na prevenci rizikového chování našich studentů se každoročně těší velké oblibě. Do akce jsou vždy 
aktivně zapojeni nejen odborníci a učitelé, ale i samotní žáci, kteří za podpory kantorů na soutěžním stanovišti 
prezentují své znalosti a dovednosti z oblasti zdravého životního stylu spolužákům z ostatních prvních ročníků. 

V rámci dnešního Dne zdraví, realizovaného díky dotačnímu programu Moravskoslezského kraje na Podporu 
aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021, se letos naši 
prváci postupně zapojili do aktivit na šesti stanovištích. 

Za externí odborníky se tentokrát workshopu zúčastnil Mgr. Lukáš Látal ze spolku Rizika internetu a 
komunikačních technologií se svým programem zaměřeným na dnes tolik aktuální hrozby a rizika virtuálního 
světa. Nejvíce ohlasů získal jeho příspěvek o sextingu. 

Kromě již zmíněné problematiky kyberšikany se účastníci naučili poskytovat první pomoc a vyzkoušeli si 
pohybové aktivity zaměřené na posílení jemné motoriky a pozornosti, které se dají realizovat i nyní, v náročné 
době „covidové“ – curling a minibasketbal. Další atraktivní zastávkou pro studenty bylo stanoviště věnované 
prevenci deformit nohou s využitím podobaroskopu a tenzometrické plošiny. Jedno ze stanovišť bylo věnováno 
rizikům onemocnění špinavých rukou a nácviku správné hygieny s využitím UV lampy na kontrolu dezinfekce. 
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Kvůli současné epidemiologické situaci letos žáci museli vynechat přípravu fitness pokrmů a soutěžili ve 
znalostech z oblasti zdravého stravování ve formě připravených prezentací. Zlato si vybojovali žáci oboru 
Ekonomika v multimediální sféře s plným počtem bodů od poroty za skvěle zpracované téma „Jste to, co jíte“ 
v angličtině. O druhé místo se dělí obor Ortoticko-protetický technik s originálně prezentovaným příspěvkem 
v korejštině se studenty oboru Právo a soudnictví, kteří předvedli vynikající znalosti o zdravém stravování. 
Vítězné třídy potěšila odměna, kterou bylo zdravé mlsání. 

 

 

Den zdraví 

ÚNOR VE ZNAMENÍ PRÁVA! 

Tak by se dala nazvat řada dvou přednášek určená studentům třetího a čtvrtého ročníku naší školy. 8. února pobavil 
i poučil třeťáky advokát Mgr. Michael Novotný, který mluvil o právu v životě běžného člověka. Žáci napříč všemi 
obory se tak zábavnou formou například dozvěděli, jaké místo právo zaujímá v životě každého z nás nebo jak 
rozdílně uvažuje laik ve srovnání s právníkem. 

Dostatečný prostor dostali studenti i v rámci diskuzní části, kdy padaly nejen očekávatelné dotazy na téma, jak se 
lektor dostal k advokacii a kolik si člověk v této profesi může vydělat, ale diskutovalo se také o sankcích za 
nenošení roušek a jiných právních problémech doby covidové. 

Hned po jarních prázdninách proběhla druhá z řady právních přednášek – tentokrát určená pro čtvrťáky – kterou 
proslovil náš vyučující Mgr. Paskal Trigas. Připravil si pro studenty populárně naučnou přednášku na téma 
právní odpovědnost v praxi. Na přetřes přišlo mimo jiné, co všechno se nám může přihodit a jaké právní 
následky to přináší. Žáci byli poučeni o právní odpovědnosti, a to jak deliktní, tak i o problematice náhrady 
škody. Schodek, solidární odpovědnost, odpovědnost majitele za zvíře – tato témata studenty zaujala nejvíce. 
Akce proběhly za podpory Moravskoslezského kraje z projektu Prevence rizikových projevů chování 2020/2021 
v souladu s Preventivním programem školy na rok 2020/2021. 
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Sociálně právní ochrana dětí 

Studenty 3. ročníku oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost navštívil v úterý 23. března odborník na 
sociálně-právní ochranu dětí, Mgr. Radek Maňák z odboru sociálních věcí Krajského úřadu – Moravskoslezský 
kraj. Žáci se dozvěděli o činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí, podrobnosti o ohrožených skupinách dětí 
a mládeže a o komunikaci s nimi. Zároveň si studentky vyzkoušely práci s kazuistikou a prošly si příklady 
složitých situací, do kterých se ve své budoucí profesi mohou dostat.  
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Rizikoví nezaměstnaní  
V pátek 9. dubna čekala na naše studenty oboru Sociální, správní a pečovatelská činnost ve výuce odbornice z 
praxe – Bc. Lenka Honsárková, Dis. 
Na začátku setkání seznámila studenty podrobně s činností Úřadu práce ČR. Stěžejním tématem však byly 
možnosti práce s nezaměstnanými prostřednictvím projektů financovaných z Evropského sociálního fondu. 😉 
Studenti se aktivně zapojili do debaty a doplnili si již získané znalosti z oblasti politiky zaměstnanosti, které 
využijí nejen při maturitních zkouškách. 
Přednáška se uskutečnila za podpory Moravskoslezského kraje z projektu Prevence rizikových projevů chování 
2020/2021. 

 

Systém péče o uživatele návykových látek 

Druháci a třeťáci oborů Sociální, správní a pečovatelská činnost a Pedagogické lyceum začali další školní týden 
netradičně besedou s týmem z Centra primární prevence Renarkonu. 😉 Seznámili jsme se tak s komplexním 
systémem péče o uživatele návykových látek a řeč byla nejen o vhodné prevenci návykového chování, ale také o 
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mýtech týkajících se výměnného programu jehel pro nitrožilně užívající narkomany, o detoxu a o životě klientů 
v terapeutické komunitě na Čeladné. 💪  
Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Prevence rizikových projevů chování za podpory Moravskoslezského 
kraje.  

 

 
Zpracovala: Mgr. Jana Alžběta Mikulíková 
školní metodik prevence 
 

1.16.4 AHOL TALENT 2020 /21 

AHOL – Střední odborná škola, s. r. o. získala pro rok 2020 a první čtvrtletí roku 2021 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 400 000 Kč. 

Záměrem projektu AHOL TALENT 2020 - 2021, který byl realizován celkem po dobu 12 měsíců, konkrétně od 
dubna 2020 do března 2021, 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: 

II) 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: 

d. Žáci, kteří během výuky projevili zájem o informační, multimediální a komunikační technologie.  
e. Žáci, kteří pracovali nad rámec svých povinností nejen s technikou (kamery, fotoaparáty, ozvučovací 

technika), ale také s programy na úpravu videí nebo zvuku. 
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f. Žáci prvního ročníku oboru Ekonomika v multimediální sféře, kteří se od začátku školního roku chtěli 
zapojit do aktivit školy (školní rádio). Žáci byli dále motivováni k práci s informačními a 
komunikačními technologiemi.  

Školní koordinátor nadání během projektu v rámci své činnosti systematicky vyhledával nadané a talentované 
žáky, nejprve osobně ve škole, poté prostřednictvím online platforem. Spolupracoval přitom s pedagogy, které 
rovněž pravidelně informoval na poradách pedagogického sboru. Absolvoval odborná školení, např. 23. 6. 2020 
absolvoval v Ostravě školení „Nadaný žák ve výuce“ lektorky M. Stehlíkové (KVIC), které bylo zaměřeno na 
vyhledávání a práci s nadanými žáky. Dále se koordinátor účastnil schůzek lektorů a koučů s žáky, 
zprostředkovával spolupráci koučů z VŠB-TUO a OU s vedením školy a s žáky. Zajišťoval hladký průběh 
zpracovávání a plnění úkolů v rámci projektu a pomáhal s komunikací mezi žáky a lektory a kouči. Zpracovával 
také teoretické podklady, např. pro pedagogy („Nadaný žák, jak jej poznat a pracovat s ním“). V rámci projektu 
rovněž komunikoval s veřejností a se základními školami v Ostravě a okolí, se známými osobnostmi regionu či 
s absolventy školy. Pravidelně se obracel na zodpovědné osoby v rámci projektu a projednával s nimi možnosti 
realizace projektu během covidové pandemie a distanční výuky. Práce koordinátora vedla k úspěšnému zvládnutí 
přehlídky žákovských prací na akci AHOL TALENT 2020 - 2021. 

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

z VŠ 
V rámci této aktivity docházelo ke spolupráci s vědeckými pracovišti: 

1. International RFID Laboratory (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) 
Ve spolupráci s odborníky Ing. Filipem Benešem, Ph.D. a Ing. Jiřím Švubem, Ph.D. proběhly workshopy, kde se 
skupina žáků naučila pracovat s virtuální realitou. (viz články https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-skoly/ahol-talent-
2020-2021-workshop-na-vysoke-skole-banske-technicke-univerzite-ostrava/; https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-
skoly/ahol-talent-2020-2021-workshop-na-vsb-tuo/) Pomocí speciální 360° kamery (KODAK PIXPRO ORBIT 
360 4K) zmapovali reálný prostor, aby byla jeho virtuální podoba co nejvěrohodnější. Využívali při tom programy 
pro úpravu videí, např. Adobe Premiere nebo PixPro 360 VR Suite. Žáci pracovali na zmapování prostor školy, 
aby umožnili virtuální prohlídku školy. Také vytvořili interaktivní plánek školy, který je přístupný na školním 
webu a díky kterému se bude moct návštěvník pohybovat např. v odborných učebnách a bude si je moct 
prohlédnout. (viz odkaz http://ilabvsb.cz/video3d.html)   
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 Workshopy žáků v RFID laboratoři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtuální prohlídka školy na školním webu www.sos.ahol.cz  

 

 

Interaktivní plánek školy 
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2. Výzkumná laboratoř Eye Trackingu (Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta) 
V rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity se naši žáci, pod odborným vedením Ing. 
Libora Jedličky, seznámili s celou řadou speciálních technologií z oblasti neuromarketingu (Eye Tracker). Ve 
výzkumné laboratoři Eye Trackingu si mimo jiné vyzkoušeli měření emocí, stresu, mapování pohybu oční sítnice 
a zjistili, jak mohou tyto technologie využívat pro marketingovou praxi. Na základě získaných poznatků pak žáci 
tvořili sestavy stimulů pro Eye Trancing, které byly připraveny k použití v rámci školního měření zájmu o 
studovaný obor. (viz články https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-skoly/ahol-talent-2020-2021-workshop-zamereny-
na-eye-tracking/; https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-skoly/ahol-talent-2020-2021-exkurze-na-ostravskou-
univerzitu/) 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshopy zaměřené na práci s Eye Trackerem 
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Stimul oborů AHOL Střední odborné školy 

IV) V oblasti vzniku a podpory stávajícího Talentcentra při škole 
V rámci této aktivity docházelo k podpoře stávajících žáků naší školy a nabízení účasti na aktivitách školy i dalším 
zájemcům. Z důvodu vládních nařízení a epidemiologické situace související s onemocněním COVID 19 bylo 
nutné provádět tyto aktivity prostřednictvím online platforem (CISCO WEBEX, MS TEAMS). 

Proběhlo několik multimediálních workshopů, které byly zaměřeny na práci s audiovizuální technikou a 
s programy na úpravu audiovizuálních záznamů. 

Žáci pod vedením Mgr. Zuzany Chalupové vytvářeli školní videa, ve kterých se nacházely fotografie z akcí školy 
z minulých let. Fotografie upravovali v programu Adobe Lightroom a následně tvořili videa v programu Adobe 
Premiere. (viz video https://youtu.be/YWMXdbQmFBY) 

Pod vedením Mgr. Bc. Vlastimila, DiS. se žáci naučili pracovat s programy na úpravu hudby, mluveného slova, 
zpěvu (Audacity, Ableton live, FL studio) a také s programy k mixážním pultům (Serato DJ, Virtual DJ, 
Rekordbox). Také se seznamovali s ozvučovací technikou jako např. s mixážními pulty, Launchpady, kontrolery. 
Žáci se podíleli na vyhledávání a tvorbě podkresových skladeb do školních videoklipů a 360° videí. Také se 
podíleli na vytváření mluvených komentářů do školních videí. (viz video https://youtu.be/k7PFPIqR2nQ) 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci při audio online workshopech  
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Záznam mluveného slova do školních videí 

V návaznosti na přecházející aktivity (Talentmanagement 2019-2020) žáci oboru Ekonomika v multimediální 
sféře a Marketingová komunikace rozvíjeli své dovednosti v činnosti školního rádia.  

 

Žákyně při vysílání školního rádia 

Pod vedení Mgr. Lukáše Adamíka byly uspořádány campy,  díky kterým se žáci seznámili s „frame to frame 
animacemi“ a jejich využití v praxi, použitím animace pro práci s efekty, trackováním bodů (motion tracking). 
Žáci se podíleli na tvorbě školních videí, do kterých vkládaly grafické efekty. (viz video 
https://youtu.be/QBBTbDnzUXk) Dále vytvořili videopozvánku na badatelské dny, která byla zveřejněna na 
sociálních sítích školy. (viz video https://fb.watch/3AQpu_Gax8/) 

 

Žáci při vkládání grafických prvků do školních videí 
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Další campy byly zaměřeny na digitální fotografii. Žáci se učili komponovat fotografii jak v interiéru, tak 
v exteriéru. Výstava fotografií s názvem „To jsem já“ byla umístěna ve školní AHOL Gallery. Všechny 
workshopy probíhaly pod vedením Mgr. Zuzany Chalupové. (viz článek 
https://www.facebook.com/250952878369402/posts/2164672196997451/)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce na kompozici fotografie v interiéru 
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Výstava „To jsem já“ ve školní AHOL Gallery 

 

Badatelské dny proběhly ve dnech 7. a 8. prosince 2020 pod vedením Mgr. Zuzany Chalupové a Mgr. Bc. 
Vlastimila Mrázka, DiS. Z důvodu pandemie Covid 19 musely být tyto badatelské dny uskutečněny online, 
pomocí platformy CISCO WEBEX. Žáci se dozvěděli, jak pracovat se speciální technikou či s programy pro 
multimédia a také se naučili vytvořit atraktivní plakát na sociální sítě. (viz článek https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-
skoly/ahol-talent-2020-2021-badatelske-dny/)  

 

 

 

 

   

 

Badatelské dny pod vedením Mgr. Bc. 
Vlastimila Mrázka, DiS. 

 

V rámci projektu AHOL TALENT 2020 - 2021 si naši žáci vyzkoušeli roli profesionálních moderátorů a 
vyzpovídali známé osobnosti regionu a absolventy AHOL – Střední odborné školy. V rámci online rozhovorů, 
které probíhaly prostřednictvím platformy Cisco Webex byl mezi zpovídanými významnými osobnostmi pan 
Radek Erben, moderátor rádia Blaník a Dobrého rána na České televizi. Dále Ing. Lukáš Ščurek, známý jako DJ 
Lowa, moderátor, producent a spoluorganizátor akce Beats for Love. Poslední zpovídanou byla paní Lenka 
Kocierzová, rodačka z Vítkovic, umělkyně a kronikářka. (viz články https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-skoly/ahol-
talent-2020-2021-rozhovor-s-radkem-erbenem-a-magdou-otahalovou/; https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-
skoly/rozhovory-s-osobnostmi-v-ramci-projektu-ahol-talent/) 

Žáci se také podíleli na záznamu zpracování těchto rozhovorů s osobnostmi regionu, s absolventy a jejich 
distribuci přes sociální sítě – YouTube (viz video https://www.youtube.com/watch?v=tFFCHemUELk) 
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Online rozhovory s významnými osobnostmi regionu 

Ve dnech 3. a 10. února 2021 proběhly, prostřednictvím platformy Microsoft Teams, online přednášky z oblasti 
digitálního marketingu pod taktovkou společnosti Advisio marketing s.r.o. Žáci oborů Ekonomika 
v multimediální sféře a Marketingová komunikace se dozvěděli mnoho zajímavých informací z oblasti sociálních 
sítí. Zjistili např., jak probíhá spolupráce mezi influencery a firmami. (viz článek https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-
skoly/prednasky-firmy-advisio-marketing-s-r-o/)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Snímky z online přednášek společnosti Advisio marketing s.r.o. 

Dne 23. 2. 2021 proběhla prostřednictvím platformy Microsoft Teams online výstava k projektu AHOL TALENT 
2020 - 2021 spojená s prezentací prací talentovaných žáků za přítomnosti odborníků z praxe jako např. odborníků 
z VŠB – TUO Ing. Filipa Beneše, Ph.D. a Ing. Jiřího Švuba, Ph.D., či Ing. Libora Jedličky za Ostravskou 
univerzitu. Na akci byli pozvání zastupitelé statutárního města Ostravy, pedagogové, žáci a také široká veřejnost. 
Výstava sloužila nejen jako ukázka výstupů z jednotlivých workshopů, ale také jako motivace pro účastníky 
budoucích projektů. (viz článek https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-skoly/vystava-praci-z-projektu-ahol-talent/)  
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Snímky z online výstavy AHOL TALENT 2020-2021 

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://sos.ahol.cz/category/aktuality-ze-skoly/ 

2. Prezentování statutárního města Ostravy ve vestibulu školy: 
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3. Prezentování statutárního města Ostravy na pozvánce na vernisáž AHOL TALENT 2020 - 2021: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4. Prezentování statutárního města Ostravy na plakátu k vernisáži AHOL TALENT 2020 - 2021: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Prezentování statutárního města Ostravy bylo použito také ve školním časopise MUCIN: 
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6. Prezentování statutárního města Ostravy v Moravskoslezském deníku: 
https://moravskoslezsky.denik.cz/ctenar-reporter/ostravske-stredoskolaky-v-praci-nezastavi-ani-
uzavreni-skol-20201112.html 
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1.16.5  AHOL TALENT 2021 

Název projektu:  AHOL TALENT 2021 

Poskytovatel:  Statutární město Ostrava  

Doba realizace:  4/2021 – 12/2021  

Částka:   500.000,- Kč  

 

Tímto projektem navazujeme na dlouhodobě úspěšné projekty AHOL Talent, realizované již od roku 2016. 
Budeme pokračovat v systému práce s nadanými a talentovanými žáky, nadále systematicky vyhledávat 
talentované žáky a umožnit jim rozvíjet talent za pomoci erudovaných spolupracovníků z řad odborníků z praxe 
i odborných pedagogických pracovníků vysokých škol. Jde nám především o rozvinutí současné úspěšné 
spolupráce s VŠB – TU Ostrava, o spolupráci s výzkumnými centry a přípravu talentů před vstupem na pracovní 
trh. 

Zaměříme se na téma podpory A (Talentmanagement na území SMO), a to v těchto oblastech: 

I. Činnost školního koordinátora nadání – pokračování systematické práce pedagogického pracovníka, 
jehož úkolem bude i nadále vyhledávat a identifikovat nadané žáky a talenty, podílet se na vytváření 
programů pro ně vhodných a metodicky podporovat pedagogický sbor v práci s těmito žáky. 

II. V oblasti podpory schopnosti, tvořivosti a rozvoje nadaných a talentovaných žáků – pokračování 
spolupráce s odborníky z VŠ – budeme pokračovat ve spolupráci s vědeckými pracovišti: 

a. International RFID Laboratory (VŠB TU Ostrava), kde pod vedením koučů žáci na workshopech 
budou pracovat na výzkumných úkolech a na konci projektu prezentovat výsledky své práce 
ostatním žákům 
 

V oblasti vzniku a podpory stávajícího talent centra při škole budeme pokračovat v podpoře nejen stávajících 
žáků naší školy (badatelské dny) a nabízet možnou účast na aktivitách školy i dalším zájemcům. V návaznosti na 
předcházející aktivity žáci oboru Ekonomika v multimediální sféře a Marketingová komunikace budou rozvíjet 
své dovednosti audiovizuální tvorby s využitím vybavení pořízeného v minulých ročnících programu i nově 
pořízeným vybavením.  
V projektu AHOL TALENT 2021 se zaměříme na tvorbu virtuálního průvodce pro handicapované lidi. Na 
základě sociologického průzkumu budou vybraná zajímavá místa města Ostravy, která jsou pro handicapované 
osoby nedostupná (např. Stará radnice města Ostravy). Následně se začne s realizací samotného průvodce.  Cílem 
projektu bude zpřístupnění nedostupných lokalit pro handicapované.  
 
Profesionalitu vytvořených výstupů zaručí kromě koučů i dohled mentorů - špičkových odborníků z praxe. 
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1. 16. 6 Rozvoj vzdělávání na  AHOL SOŠ (šablony) 
 

 
 

Název projektu:  Rozvoj vzdělávání na AHOL SOŠ (Šablony II) 
Poskytovatel:   MŠMT; OP VVV – financováno z fondů EU 
Doba realizace:  9/2019 – 8/2021 
Částka:   1.630.347,- Kč 
Vybrané šablony: 
 

2.III/2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ 
2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ 
2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ 
2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ 
2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ 
2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ  
2.III/19 Klub pro žáky SŠ 
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 
2.III/21 Projektový den ve škole 
2.III/23 Komunitně osvětová setkávání 

 

  Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního 
města Ostravy pro školní rok 2020/21 

 
Název projektu: Bilingvní výuka 2020/21 

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

0799/ZM1822/13 

ÚVOD 
 
„Odedávna lidé řeší otázku, proč se na světě mluví různými jazyky. Cituje se historie Babylonské věže, dědičný 
hřích, vina se dává barvě kůže, antropologickému typu, kultuře a všem dalším rozdílům mezi lidmi, co jich jen na 
zeměkouli žije.“ 
(SKÁCEL, ZÍMA, 1983, str. 98)  
 
Na světě existuje 3 000 až 6 000 různých jazyků, a kolem 200 států mluví více než jedním jazykem. Přesný počet 
jazyků, kterými se na světě mluví, nelze s jistotou určit, protože není přesná hranice mezi dialektem a spisovným 
jazykem. 
(Česká televize, pořad O Češtině, dne 11. 11. 2007) 
 
Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem, říká jedno přísloví. U dvojjazyčnosti či vícejazyčnosti toto jistě platí také, 
zvláště, vychází-li naučení se více jazykům z přirozeného prostředí. Jazyk sám o sobě je jen prostředek 
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k dorozumívání a často jde ruku v ruce s kulturou, ve které se vyskytuje. Jazyk, kultura a prostředí nás ovlivňují 
mnohem více, než si myslíme.  
 

Otázka, do jaké míry musí člověk profesionálně ovládat a užívat jazyky, aby mohl být nazván bilingvní, je 
jedním z nejzvažovanějších aspektů při posuzování bilingvismu. Můžeme najít celou škálu definic založenou na 
tomto kritériu jazykové kompetence, začínaje velmi liberálním pohledem a konče druhou extrémní polohou 
maximalisticko-perfekcionistickou. Zhruba doprostřed bychom mohli situovat pojem vyrovnaný bilingvismus: 
vyrovnaný bilingvní stav, kdy je člověk plně kompetentní v obou svých jazycích a ovládá je na stejné úrovni. 
Toto je ideální stav, ve skutečnosti mají bilingvní jedinci tendenci dávat přednost jednomu ze dvou ovládaných 
jazyků.  
 

VÝHODY VÍCEJAZYČNÉ VÝCHOVY A VÝUKY 

Vícejazyčná výchova je v současné době propagovaná všude na světě zejména proto, že děti, které jí procházejí, 
jsou celkově lépe jazykově vybaveny než děti vyrůstající v jednojazyčných rodinách. Mezi mnohé výhody 
bilingvních dětí patří mimo jiné: 

větší schopnost učit se dalším jazykům 

větší schopnost kreativního myšlení 

větší schopnost při tvoření představ (Jabůrek 1998) 

rychlejší oddělení významu od formy 

snazší komunikace se širším okruhem lidí 

větší citlivost a tolerance vůči rozdílným způsobům myšlení 

 

Cizojazyčná výuka 

Cizojazyčná výuka byla povolena rozhodnutím MŠMT č. j. MSMT-20323/2012-25 ze dne 21. 5. 2012. Na základě 

tohoto povolení škola začala vyučovat vybrané odborné předměty v anglickém jazyce.  

Při výuce odborného předmětu v anglickém jazyce si vyučující stanovuje dva typy cílů – jazykové a obsahové. 

V souvislosti s tímto je tedy rozvoj čtyř základních jazykových dovedností, jako je čtení s porozuměním, psaní, 

poslech s porozuměním a mluvení, které jsou běžně rozvíjeny při jazykové výuce, na místě. Vždy záleží na 

stanovení si konkrétních cílů pro vyučovací jednotku, to znamená i cílů jazykových, které vychází z cílů 

obsahových (odborného předmětu). V rámci stanovených cílů lze poté vymezit, jaké dovednosti budou během 

výuky rozvíjeny. 

Rozvíjení výše zmiňovaných dovedností je pro žáky v odborném předmětu více motivující, jelikož je jejich 

učení se založené na uplatňování jazyka, který je pro ně nástrojem k porozumění. Využití jednotlivých 

dovedností je pak přirozené a smysluplné, neboť jsou využívány/rozvíjeny podobně, jak by se tomu dělo ve 



 
  
                                                   
                            VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
                                                                                                

120 
 

výuce v mateřském jazyce – jsou nástrojem k aktivní práci s obsahem. Jejich rozvoj je úzce propojen 

s aktivitami, které vedou k osvojení si obsahu. Přirozeně vyplývají z potřeb plnění obsahových cílů. Učitel 

cíleně nehledá aktivity na rozvoj jazykových dovedností. Ty jsou na rozdíl od jazykových hodin automaticky 

generovány z potřeby osvojení a procvičení si obsahu.  

Abychom rozvíjeli čtení, psaní, poslech a komunikativní dovednosti, užíváme různé strategie (např. kooperativní 

vyučování, metody práce s textem, …), které vychází z konstruktivistického pojetí, tedy výuky zaměřené na žáka. 

Kromě jiného je vhodné volit takové organizační formy výuky, během nichž je žákům umožněno spolupracovat ve 

dvojicích, skupinách, s učitelem. Je nutné vzít v úvahu jazykovou vybavenost žáků a na základě toho volit 

odpovídající aktivity a adekvátní prostředky (nejen) scaffoldingu pro jejich úspěšnou realizaci.  

Jedná se již o zkušenosti z takto postavené výuky, kterou se nám daří realizovat díky podpoře statutárního města 

Ostrava. 

  

Ve školním roce 2020/2021 se týkala cizojazyčná výuka oborů Sportovní management, Ekonomika 

v multimediální sféře, Marketingová komunikace, Pedagogické lyceum a Právo a veřejná správa. Žáci v angličtině 

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

v multimediální sféře. Marketingová komunikace), Profesní etiku (Právo a veřejná správa) a Komunikační 

dovednosti (Ekonomika v multimediální sféře, Marketingová komunikace). Hodinová dotace odborných 

předmětů je 2 hodiny týdně. 

V letošním roce probíhala bilingvní výuka v uvedených hodinách hlavně formou online. Žáci se připojili na 

vyučující prostřednictvím  aplikace CISCO WEBEX.  
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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 většina 

je uznává univerzit, zaměstnavatelů a institucí po celém světě, včetně ČR. 

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

PET PB Ondřej Drtílek 

PET PB Kryštof  Sladký 
PET PB Magdaléna Lukešová 
PET PB Melisa Řeháková 
PET PB Eva  Lepková 
PET PB Lukáš Dostál 

PET PB Nikol Honcnejmanová 

PET PB Markéta  Klozová 
PET PB Adéla Hrnčárková 
PET PB Klára Drabinová 
PET PB Markéta  Lesáková 
 

FCE PB Janis Chadzipanajotidis 

FCE PB Daniela  Folková 
FCE PB Martin  Choleva 
FCE PB Martin  Mlčoch 
FCE PB Tomáš  Čajanek 
FCE PB Barbora Joslová 

FCE PB 

Jennifer 
Mai 
Phuong Nguyenová 

FCE CB Radim Jauerník 
 
CAE PB Matěj  Antončík 

 

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 
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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 2020/21 

3. Školní časopis 
 

ZPRÁVY Z AHOLU 

 

 

 

V letošním školním roce  probíhá bilingvní výuka 
napříč 2. až 4. ročníky u oboru Ekonomika 
v multimediální sféře, Marketingová 
komunikace, Sportovní management, Právo a 
Veřejná správa, Pedagogické lyceum.  
Bilingvní formou se pak vyučují především 
předměty Marketing a management, 
Komunikační dovednosti, Profesní etika a 
v případě Pedagogických lyceí předmět 
Psychologie.  

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. V současné době probíhá 
pomoví online výuky díky aplikaci Cisko Webex. 
Předměty, u kterých  mají žáci doložku na vysvědčení, 
vyučuje Mgr. Angerová, Mgr. Chalupová a Ing. Horká. 

I v tomto školním roce se mohou žáci všech ročníků 
školy AHOL - SOŠ zapojit do jazykových kurzů, které 
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je připraví na úspěšné složení zkoušek za účelem získání certifikátů PET a FCE. I tyto kurzy probíhají online 
formou, ale zkoušky budou dle možností a očekáváných rozvolnění zdravotnických opatření přímo v jazykové 
škole. 

Bilingvní výuku, která často stojí u počátku prohloubeného zájmu o anglický jazyk, realizuje AHOL – Střední 
odborná škola z neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 

4. Webové stránky školy 

 
 

Název projektu: Bilingvní výuka 2020/2021 
Poskytovatel: Statutární město Ostrava 
Doba realizace: 7/2020 – 6/2021 
Částka: 220.000,- 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 
 

Workshopy v bilingvní výuce 
https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-skoly/workshopy-v-bilingvni-vyuce/ 

 
 

V pátek 21. května se třídy 3. MK a 3. SM připojily k poslednímu on-line workshopu, který se zabýval 
managementem v angličtině. Workshop vedla Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D. z katedry anglistiky a 
amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity! Na akci navázal v pondělí 24. května workshop pro 
třídy 2. EM a 2. MK, který se zabýval tématy customer service a business ethics. Oba workshopy byly vedeny 
v anglickém jazyce a my už se teď těšíme na další spolupráci! 

 
https://sos.ahol.cz/aktuality-ze-skoly/bilingvni-vyuka-ve-skolnim-roce-2020-2021/ 
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Bilingvní výuka ve školním roce 2020/2021 
 

 

Bilingvní výuka ve školním roce 2020/2021                        
 
I v tomto školním roce probíhala na naší škole výuka vybraných odborných předmětů bilingvní formou. 

Tato forma výuky se týkala ve školním roce 2020/2021 studentů oborů Pedagogické lyceum (Psychologie), 
Ekonomika v multimediální sféře (Marketing a management a Komunikační dovednosti), Marketingová 
komunikace (Marketing a management a Komunikační dovednosti), Právo a veřejná správa (Profesní etika) a 
Sportovní management (Marketing a management). Absolventi těchto oborů mají tuto skutečnost doloženu také 
v maturitním vysvědčení. 

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. 

Kromě bilingvní výuky se i v tomto školním roce studenti zapojovali do jazykových kurzů, které je připravovaly 
na úspěšné složení zkoušek za účelem získání certifikátů PET a FCE. 

Bilingvní výuku, která často stojí u počátku prohloubeného zájmu o anglický jazyk, realizuje AHOL – Střední 
odborná škola z neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy.  
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 Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města 
Ostravy pro školní rok 2021/22 

 
Název projektu:  Bilingvní výuka 2021/2022 

Poskytovatel:  Statutární město Ostrava  

Doba realizace:  7/2021 – 6/2022  

Částka:   200.000,- 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. 
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1.17 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 Inspekční zpráva 

 
 

 

Česká školní inspekce   Moravskoslezský 

inspektorát  
____________________________________________________________________________________________________________  

INSPEKČNÍ ZPRÁVA 
Čj. ČŠIT-2044/19-T 

Název AHOL − Střední odborná škola, s.r.o. 

Sídlo náměstí Jiřího z Poděbrad 301,  703 
00  Ostrava-Vítkovice 

E-mail aholsos@ahol.cz 

IČ 25379569 

Identifikátor 600017664 

Právní forma společnost s ručením omezeným 
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Předmět inspekční činnosti 

Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) školského zákona.   

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou a 
domovem mládeže podle příslušných školních vzdělávacích programů.  

Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy 
a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy.  

Charakteristika 
AHOL − Střední odborná škola, s.r.o. (dále „škola“) vykonává činnost střední školy, školní jídelny a 
školní jídelny − výdejny. Ve školním roce 2019/2020 vzdělává žáky střední školy v denní formě 
vzdělávání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou 53-41-M/01 Ortoticko-protetický technik, 63-41-
M/01 Ekonomika a podnikání (se zaměřením na multimediální sféru, marketing, sportovní 
management), 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, 75-41-M/01 Sociální činnost, 78-42-M/03 
Pedagogické lyceum a v oboru vzdělání s výučním listem 53-41-H/01 Ošetřovatel, v dálkové formě v 
oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost a ve večerní formě vzdělávání v oboru vzdělání 53-
41-H/01 Ošetřovatel.  

K termínu inspekční činnosti se ve střední škole vzdělávalo 498 žáků ve 24 třídách (21 tříd v denní 
formy vzdělávání), z toho 24 žáků bylo se speciálními vzdělávacími potřebami. K 30. 9. 2019 střední 
škola vykazovala 500 žáků, což je nejvyšší povolený počet žáků ve škole. Od poslední inspekční činnosti 
v roce 2013 se každý rok celkový počet žáků zvyšoval. K tomu přispělo také otevření dalšího oboru 
vzdělání 53-41-M/01 Ortoticko-protetický technik od školního roku 2018/2019.  

Hodnocení podmínek vzdělávání   

Škola při své plánované činnosti vychází z cílů stanovených ve svých strategických dokumentech, které 
jsou reálné, vytvořené na základě předchozích analýz, v souladu s podmínkami a zaměřením školy. 
Stanovené cíle se postupně daří naplňovat zejména v oblasti spolupráce se sociálními partnery i 
odborníky v daných oborech a zlepšování materiálně technického zabezpečení školy. Aktivně usiluje o 
inovaci oborů vzdělání v souladu s nejnovějšími vzdělávacími trendy a požadavky praxe. Pravidelně 
jsou vyhodnocovány krátkodobé cíle i dotazníkovou formou účastníků vzdělávání a přijímána opatření 
k plánování další činnosti. Škola má jasně stanovenou organizační strukturu, vymezené kompetence a 
povinnosti jednotlivých pracovníků. Ředitelka školy část svých kompetencí delegovala na svého 
zástupce. Vedení školy průběžně hodnotí práci pedagogických pracovníků na základě hospitační 
činnosti, cíleně vytváří podmínky pro rozvoj pedagogické spolupráce. Vyučující dobře spolupracují v 
rámci i napříč předmětových komisí. Škola v náležitém rozsahu a vhodnou formou informuje o zaměření 
jednotlivých oborů vzdělání, podmínkách a organizaci vzdělávání. Ředitelka aktivně spolupracuje se 
školskou radou a vyhodnocuje podněty žákovského parlamentu.  

Dobrá spolupráce se sociálními partnery, kterými jsou významné regionální firmy, instituce a profesní 
komory, je zaměřena zejména na oblasti zajištění praktického vyučování, přednáškovou činnost a 
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exkurze žáků. Škola s organizacemi participuje také v rámci projektů, volnočasových aktivit žáků, 
prevence sociálně patologických jevů apod.  Složení pedagogického sboru umožňuje realizaci školních 
vzdělávacích programů. Ve škole působí také externí odborníci z příslušných oborů. Činnost školního 
poradenského pracoviště zaštiťují výchovný poradce (vedený i jako školní speciální pedagog) a školní 
metodik prevence (vedený i jako sociální pedagog). Hlavní jeho náplní je péče o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami spočívající ve včasné identifikaci jejich individuálních vzdělávacích potřeb a 
pravidelné spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, případně řešení výchovných problémů 
žáků. Vedení školy systematicky podporuje profesní rozvoj pracovníků, vyhodnocuje jejich potřeby a 
dává je do souladu s potřebami školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se účelně zaměřuje 
mj. na prohlubování odbornosti, prevenci sociálně patologických jevů a práci s informačními 
technologiemi. Škola zajišťuje cílenou podporu začínajícím pedagogům prostřednictvím uvádějícího 
učitele, systematickou spoluprací vyučujících i realizací vzájemných hospitací. Funkčnost a účinnost 
nastaveného plánu podpory se pozitivně projevila i v průběhu inspekčních hospitací. Učitelé si předávají 
zkušenosti z výuky a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, případně sdílejí výukové materiály.  

Prostory školy se postupně modernizují s cílem  podpory vzdělávání žáků. V  souvislosti s novým 
oborem vzdělání Ortoticko-protetický technik byla nově vybavena další odborná učebna a dílenská 
laboratoř. Ve škole je dostatek kmenových i odborných učeben, ve kterých dochází průběžně k inovaci 
učebních pomůcek. Kvalitní materiálně technické zázemí umožňuje při výuce účelně propojovat teorii 
s praxí. Žáci se zaměřením na multimediální sféru a marketing využívají kvalitně vybavený ateliér, 
učebna ošetřovatelství slouží k nácviku praktických činností žáků oboru vzdělání Ošetřovatel. Škola 
bere v úvahu možná bezpečnostní rizika při výuce jednotlivých předmětů, při přesunech žáků v rámci 
školního vyučování a při účasti školy na různých pořádaných akcích. Žáci jsou poučováni o bezpečnosti 
a ochraně zdraví včetně požární ochrany.  

Efektivním vícezdrojovým financováním se daří zajistit plynulý chod školy i naplňování školních 
vzdělávacích programů. Zapojením do projektů škola podporuje odborné vzdělávání, práci s talenty, 
výuku cizích jazyků, některých předmětů v anglickém jazyce, případně umožňuje výjezdy některých 
žáků do zahraničí.   

Školní stravování je poskytováno ve vlastní školní jídelně a školní jídelně – výdejně. Žáci mají možnost 
využívat bufet v prostorách školy.  

Hodnocení průběhu vzdělávání 
Průběh vzdělávání ve střední škole byl sledován hospitacemi ve vybraných všeobecně vzdělávacích 
předmětech, odborných předmětech i v praktickém vyučování. Společným znakem většiny hodin byla 
pracovní a přátelská atmosféra s vstřícným přístupem vyučujících. I při frontálním způsobu výuky 
učitelé účinně podněcovali žáky k jejich aktivitě. Při vzdělávání většinou systematicky směřovali ke 
konkrétním znalostem a dovednostem žáků, ale bez diferenciace učiva podle individuálních schopností 
jednotlivých žáků. Menší pozornost byla věnovaná sebereflexi žáků nebo jejich vzájemnému hodnocení 
i v souvislosti s hodnocením vyučovací hodiny v jejím závěru vzhledem ke vzdělávacímu cíli. Při 
praktickém vyučování byly vytvářeny podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a 
činností s důrazem na samostatnost žáků při plnění konkrétních úkolů.  
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Volba vzdělávacích strategií ve většině sledované výuky českého jazyka podporovala rovnoměrné 
zapojení žáků do výuky a udržení jejich pozornosti, vytvářela dostatečný prostor pro jejich samostatnou 
práci i spolupráci a umožňovala souvislé mluvené projevy žáků. Žáci byli vedeni k samostatnému 
vyhledávání informací, odvozování nových poznatků, zdůvodnění a vysvětlení svých řešení. Funkčně 
byly využívány čítanky a tematické pracovní listy zpracované učitelem. V průběhu vzdělávání byla 
podle potřeby poskytována žákům účinná individuální podpora a zpětná vazba pro jejich učení. 
Vzdělávání v cizích jazycích bylo zaměřeno na rozvoj receptivních i produktivních dovedností. Výuka 
byla vedena částečně v cílovém jazyce, mateřský jazyk byl účelně používán zejména k ověření 
porozumění a při výkladu gramatického učiva. V dostatečné míře byly vytvářeny komunikační situace, 
které podporovaly praktické využití a upevnění osvojené slovní zásoby i gramatických jevů v 
konverzaci. Převážně účinné strategie práce umožňovaly vzájemnou interakci žáků, jen v menší míře 
probíhala komunikace mezi učitelem a jednotlivými žáky.  

Při práci s textem byla věnována pozornost samostatnému odvození neznámé terminologie, efektivně 
byla zařazena také práce se slovníkem v tištěné i elektronické podobě. V oboru vzdělání s výučním 
listem bylo tempo práce i zvolené aktivity optimálně přizpůsobeny potřebám a možnostem žáků. 
Jednotvárná výuka a méně efektivní volba forem a metod vzhledem ke stanovenému vzdělávacímu cíli 
byla v jazykovém vzdělávání zaznamenána jen ojediněle.  

V matematice a dalších všeobecně vzdělávacích předmětech převládal frontální způsob výuky doplněný 
řízeným rozhovorem, samostatnou prací žáků nebo činnostmi ve skupinách. Učitelé v hodinách vytvářeli 
podněty směřující k aktivizaci žáků. Průběžně je hodnotili motivačně i klasifikací při ověřování jejich 
znalostí a dovedností. Žáci byli vedeni k vyvozování nových poznatků na základě již osvojených 
znalostí. Probírané učivo bylo účelně procvičováno řešením konkrétních příkladů i s využitím 
pracovních listů a didaktické techniky. V některých hodinách učitelé ověřovali dotazy nebo rychlým 
opakováním pochopení učiva žáky. Podpora žáků se speciálními potřebami případně žáků nadaných se 
ve sledované výuce výrazně neprojevila.  

V odborném vzdělávání byla cíleně propojována teoretická výuka s praktickým využitím znalostí a 
dovedností. Jedna ze sledovaných hodin byla efektivně vedena v anglickém jazyce. Vyučující důsledně 
aktualizovali probírané učivo, pro názornost využívali didaktickou techniku a učební pomůcky. 
Příkladným způsobem využívali mezipředmětové vztahy, které pomáhaly žákům upevnit si již získané 
znalosti. V některých hodinách zařazovali řešení problémových úloh, případně práci s chybou. Správná 
volba a uvedení příkladů z praxe zvyšovala motivaci žáků a umožňovala jim lépe chápat probírané učivo 
v souvislostech. Žáci byli vedeni k používání správné terminologie, logickému uvažování a v případě 
praktických činností také k chápání a dodržování zásad daných technologických postupů. Učitelé 
využívali frontální výuku s aktivním zapojením žáků formou řízeného rozhovoru.  

Organizace praktického vyučování v prostorách školy byla promyšlená a spočívala v praktickém 
procvičování získaných teoretických poznatků, kdy učitel korigoval samostatnou práci žáků. Odborný 
výcvik žáků 2. a 3. ročníku oboru vzdělání Ošetřovatel probíhal ve zdravotnických a sociálních 
zařízeních (nemocnice, domovy pro seniory). Na některých smluvních pracovištích žáci účelně 
procvičovali dovednosti v reálném prostředí i pod vedením instruktorů. Při provádění přidělených úkolů 
byli žáci převážně vhodným způsobem vedeni ke správné volbě pracovních postupů, důraz byl kladen 
na samostatnost žáků a rozvoj jejich dovedností. Dílčí nedostatky se projevily v organizaci výuky v 
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instituci, kde žáci pracovali na několika pracovištích vzhledem k podmínkám a požadavkům daného 
pracoviště.  

Škola organizuje pro žáky četné odborně zaměřené exkurze, které prohlubují jejich teoretické znalosti a 
motivují je k rozvíjení odborných dovedností. Žáci se účastní v průběhu školního roku různých besed, 
kulturních akcí, a dalších aktivit doplňujících běžnou výuku a přispívajících k realizaci stanovených 
vzdělávacích cílů. Část praktického vyučování probíhá v reálných pracovních podmínkách ve firmách 
a organizacích, kde žáci získávají praktické dovednosti.  

Hodnocení výsledků vzdělávání  

Pedagogové získávají podklady pro hodnocení žáků běžnými způsoby (ústním zkoušením, písemnými 
pracemi, hodnocení praktických činností, aj.), zákonní zástupci jsou průběžně informování o prospěchu 
prostřednictvím třídních schůzek, informačního systému a případně po domluvě při osobním setkání s 
pedagogy. K zjišťování výsledků vzdělávání byla škola zapojena do externího výběrového testování a 
efektivně využívá vlastní interní testy. Neúspěchy žáků jsou rozebírány v předmětových komisích, 
zjištěné poznatky jsou využívány ve výuce a při doučování žáků. Výsledky vzdělávání na konci školního 
roku se v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v posledních dvou školních letech 2017/2018 a 
2018/2019 výrazně neměnily, celkový počet neprospívajících žáků se v obou školních letech pohyboval 
kolem 6 %. Výrazně se na tom podílely zejména výsledky žáků v dálkové formě vzdělávání, do které 
již nejsou v posledních třech školních letech přijímáni další uchazeči. V oboru vzdělání s výučním listem 
došlo ve školním roce 2018/2019 ve srovnání s předchozím školním rokem ke snížení počtu 
neprospívajících žáků na konci školního roku na 4,5 %.  

Škola sleduje úspěšnost svých absolventů při přijímacím řízení na vysoké školy, zpětnou vazbu na 
dosaženou úroveň vzdělávání získává také z výsledků maturitních a závěrečných zkoušek. Ve školním 
roce 2018/2019 byla úspěšnost žáků školy u maturitní zkoušky po podzimním termínu 80 %. Nejslabších 
výsledků dosáhli žáci oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost. Ve srovnání s předchozím školním rokem 
2017/2018 se neúspěšnost žáků zvýšila. U závěrečné zkoušky oboru vzdělání Ošetřovatel byli ve 
školním roce 2018/2019 všichni žáci úspěšní. Výsledky jsou projednávány v předmětových komisích 
včetně analyzování příčin neúspěšnosti u maturitní zkoušky, která v posledních letech byla nejvyšší z 
českého jazyka i ve srovnání s průměrnou neúspěšností žáků daných skupin oborů v České republice. Z 
matematiky v předchozích letech žáci maturovali v malém počtu, ve školním roce 2018/2019 
nematuroval z matematiky žádný žák. Přijímaná opatření, která spočívají např. v rozvoji čtenářské 
gramotnosti (systematická práce s čítankou, knižními texty a tematickými pracovními listy, použití 
elektronických čteček, konzultace k výběru literatury), identifikaci žáků ohrožených neúspěchem u 
maturitní zkoušky a jejich doučování, cílené využití didaktických testů z minulých let a podobných typů 
úloh ve výuce, se v úspěšnosti žáků u společné části maturitní zkoušky zatím neprojevila. Při 
vyhodnocení krátkodobých cílů v oblasti zajištění kvality vzdělávání za předchozí školní rok 2018/2019 
škola dostatečně nevyhodnotila účinnost přijatých opatření vzhledem k výsledkům maturitní zkoušky, 
případně k výsledkům externího testování.  

Oblast výchovného a kariérního poradenství zajišťuje školní poradenské pracoviště ve spolupráci s 
vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky. Pro čtyři žáky se speciálními potřebami škola 
vypracovala individuální vzdělávací plán, dalších sedm žáků mělo povolené vzdělávání podle 
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individuálního vzdělávacího plán z jiných důvodů, převážně sportovních. Pedagogové jsou o potřebách 
těchto žáků informováni, diferencovaná výuka s ohledem na potřeby jednotlivců však při hospitační 
činnosti zaznamenána nebyla. Výchovná poradkyně realizuje také kariérové poradenství pro žáky 
čtvrtých ročníků, informuje je o možnostech dalšího uplatnění včetně studia, organizuje besedy i 
návštěvy dnů otevřených dveří organizovaných vysokými školami. Díky promyšlenému zařazování 
žáků na smluvní pracoviště u zaměstnavatelů v rámci praktického vyučování se žáci seznamují s 
možnostmi jejich dalšího uplatnění a s nabídkou na trhu práce. To často vede k dohodě mezi žáky a 
zaměstnavateli k okamžitému nástupu do zaměstnání po úspěšném ukončení středního vzdělávání.  

Preventivní aktivity jsou součástí školního minimálního preventivního programu a směřují k 
minimalizaci rizikových faktorů, ke zvládání nebezpečí šikany i závislostního chování. Osvědčeným 
prostředkem pro vytvoření pozitivního klimatu v třídních kolektivech je pravidelně pořádaný adaptační 
pobyt pro žáky prvních ročníků, vodácký a lyžařský kurz pro žáky vyšších ročníků. Nejčastěji řešenými 
problémy je omluvená a neomluvená absence některých žáků, která se škole nedaří snižovat. 
Identifikované problémy jsou řešeny krizovou intervencí, výchovnými komisemi, kázeňskými 
opatřeními, hodnocením chování.  

Škola neopomíjí výchovný aspekt mimoškolních aktivit a navázala kontakty s občanskými sdruženími, 
která např. organizují charitativní sbírky pro celostátní nadace, realizují aktivity zaměřené na pomoc 
handicapovaným občanům, dnů zdraví, besedy apod. Žáci také aktivně pomáhají při organizaci 
sportovních aktivit pořádaných základními a mateřskými školami ve městě, při realizaci některých akcí 
města aj. Rozvoj odborných a sociálních kompetencí i angažovanost žáků podporuje činnost zájmových 
kroužků (pod záštitou zapsaného spolku při škole). Prostřednictvím kroužků žáci rozvíjejí své 
dovednosti v matematice, historii, českém jazyce, cizích jazycích, ošetřovatelství, vydávají školní 
časopis, realizují ochotnické divadlo. Mají možnost připravovat se k získání mezinárodního jazykového 
certifikátu Cambridge English (ve školním roce 2018/2019 jej získalo v různých úrovních 7 žáků) a 
počítačového certifikátu European Computer Driving Licence (ve školním roce 2018/2019 bylo 
úspěšných všech 11 uchazečů). Na příležitostných akcích školu reprezentuje středoškolský pěvecký sbor 
AHOL.  

V průběhu celého školního roku se žáci školy aktivně zapojují do školní olympiády v cizích jazycích a 
českém jazyce, soutěže v odborných znalostech, literární, recitační a sportovní soutěže. Ve školním roce 
2018/2019 zaznamenali žáci úspěchy při postupu do okresních i krajských kol, reprezentovali školu také 
ve dvou celostátních ekonomických soutěžích organizovaných vysokými školami. Na mezinárodní 
úrovni se úspěšně zapojili do soutěže Euroscola zaměřené na veřejnou správu.  

Závěry 

Vývoj školy / školského zařízení  

- Od školního roku 2018/2019 realizováno vzdělávání žáků v oboru vzdělání Ortoticko-protetický 
technik a s tím spojené zřízení a vybavení odborné učebny a dílenské laboratoře.  

- Zlepšení materiálně technických podmínek pro teoretickou i praktickou výuku.  

- Zvýšení celkového počtu žáků při dosažení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole.  
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Silné stránky  

- Přínosná spolupráce s klíčovými sociálními partnery rozvíjející především odborné vzdělávání žáků.  

- Nabídka mimoškolních aktivit podporující rozvoj odborných a sociálních kompetencí.  

- Uplatnitelnost absolventů na trhu práce v souvislosti s reakcí školy na požadavky praxe spočívající v 
inovacích obsahu vzdělání jednotlivých oborů vzdělání.  

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení  

- Nízká míra uplatňování diferenciace učiva vzhledem k individuálním schopnostem jednotlivých 
žáků.  

- Realizovaná opatření školy směřující ke snížení absence žáků a zvyšování jejich znalostí a dovedností 
nejsou zatím dostatečně účinná a nevedou k výraznému zlepšení výsledků vzdělávání žáků především 
u maturitní zkoušky.  

- Nedostatečně využité příležitosti ke vzájemnému hodnocení a sebehodnocení žáků a jejich zapojení 
do zhodnocení vyučovací hodiny v jejím závěru.  

Doporučení pro zlepšení činnosti školy  

- Ve vyšší míře uplatňovat diferenciaci a individualizaci ve výuce vzhledem k rozdílným schopnostem 
jednotlivých žáků, pracovat efektivněji se závěry vyučovacích hodin (závěrečné shrnutí a 
vyhodnocení vzdělávacího cíle), a zvýšit zapojení žáků do vzájemného hodnocení a sebehodnocení 
ve výuce.  

- Zapojit se do ověřování dosažené úrovně vzdělávání ve srovnání s ostatními středními školami s 
cílem zkvalitnění vzdělávání a účinně pracovat s výsledky externího testování.  

- Vyhodnocovat účinnost přijímaných opatřeních ke snížení školního neúspěchu, absence žáků a 
účinněji motivovat žáky k pravidelné docházce do školy a ke zlepšování jejich výsledků vzdělávání.  

- Efektivněji organizovat praktické vyučování vzhledem k možnostem a požadavkům jednotlivých 
smluvních pracovišť.  

  

Pro účely zvýšení dotací právnická osoba vykonávající činnost školy dosahuje výsledků hodnocení 
požadovaných dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, 
předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.  

Stanovení lhůty 

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá ředitelce školy ve lhůtě 
do 30 dnů přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků zjištěných při inspekční činnosti a 
ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školní inspekci, jaká byla přijata opatření.  

Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00  
Ostrava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz 
s připojením elektronického podpisu.  
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Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum verze 1 platný 
od 1. 9. 2017  

2. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum verze 2 platný 
od 1. 9. 2017  

3. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum verze 1 platný 
od 1. 9. 2018  

4. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik verze 
1 platný od 1. 9. 2018  

5. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost verze 2 platný od 
1. 9. 2017  

6. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost s názvem Sociální, 
správní a pečovatelská činnost verze 1 platný od 1. 9. 2018  

7. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání s názvem 
Ekonomika v multimediální sféře verze 1 platný od 1. 9. 2018  

8. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání s názvem 
Ekonomika v multimediální sféře verze 2 platný od 1. 9. 2017  

9. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání s názvem 
Sportovní management verze 1 platný od 1. 9. 2017  

10. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání s názvem 
Sportovní management verze 1 platný od 1. 9. 2018  

11. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání s názvem 
Marketingová komunikace verze 1 platný od 1. 9. 2018  

12. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost s názvem 
Právo a veřejná správa verze 2 platný od 1. 9. 2017  

13. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost s názvem 
Veřejná správa a regionální rozvoj verze 1 platný od 1. 9. 2018  

14. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost s názvem 
Veřejnosprávní činnost platný od 1. 9. 2017  

15. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel s názvem  
Ošetřovatel 2017 verze 1 (pro denní i večerní formu vzdělávání) platný od 1. 9. 2017  

16. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel s názvem  
Ošetřovatel 2018 verze 1 (pro denní i večerní formu vzdělávání) platný od 1. 9. 2018  

17. Školní řád a Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáka s platností od 1. 9. 2019  

18. Plán práce a organizace školy 2019/2020 s platností od 1. 9. 2019   

19. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2019/2020 a Plán podpory 
začínajících pedagogů ze dne 28. 8. 2019   

20. Strategický plán rozvoje školy (2016 – 2021) ze dne 28. 8. 2016  
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21. Školní akční plán rozvoje vzdělávání na období 2019 až 2022 z března 2019  

22. Třídní knihy vedené ve školním roce 2018/2019, 2019/2020 (vzorek)  

23. Školní matrika vedená ve školním roce 2019/2020 (vzorek)  

24. Dokumentace žáků se speciálními potřebami vedená ve školním roce 2019/2020 (vzorek)  

25. Plán výchovného poradce – činnost výchovného poradce 2019/2020  

26. Minimální preventivní program pro školní rok 2019/2020 ze dne 29. 8. 2019 (včetně krizového 
plánu proti šikaně)   

27. Krizové plány školy ze dne 2. 9. 2019  

28. Dokumentace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a požární ochrany platná ve školním 
roce 2019/2020  

29. Dokumentace k finančním podmínkám školy za rok 2018 a 2019  

    

Poučení 

Podle § 174 odst. 11 školského zákona může ředitelka školy podat připomínky k obsahu inspekční 
zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na 
adresu, Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00  Ostrava, 
případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s 
připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.  

   

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu 
zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je 
veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v místně 
příslušném inspektorátu České školní inspekce. Zároveň je inspekční zpráva zveřejněna na 
webových stránkách České školní inspekce a v informačním systému InspIS PORTÁL.  

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy     

Ing. Hana Maľarová, školní inspektorka, vedoucí  
inspekčního týmu  Ing. Hana Maľarová v. r.  
Mgr. Ing. Martina Colledani, školní inspektor             Mgr. Ing. Martina Colledani v. r.  
Mgr. Šárka Šustková, školní inspektorka  Mgr. Šárka Šustková v. r.  
PhDr. Hana Hanusková, odbornice na zdravotnické a sociální předměty ve středním odborném 
vzdělávání              PhDr. Hana Hanusková v. r. 
Bc. Blanka Benčičová, kontrolní pracovnice  Bc. Blanka Benčičová v. r.  
 
V Ostravě 19. prosince 2019  

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy  

 Ing. Radmila Sosnová, ředitelka školy    Ing. Radmila Sosnová v. r.  
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V Ostravě 19. prosince 2019  
 
 

 Protokol o kontrole 
 
 

 
  

 

Česká školní inspekce   Moravskoslezský 

inspektorát  
____________________________________________________________________________________________________________  

PROTOKOL O KONTROLE 
Čj. ČŠIT-2045/19-T 

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.  

Název   AHOL − Střední odborná škola, s.r.o.  

Sídlo  náměstí Jiřího z Poděbrad 301,   

703 00  Ostrava-Vítkovice  

E-mail   aholsos@ahol.cz  

IČ  25379569  

Identifikátor  600017664  

Právní forma  společnost s ručením omezeným  

Zastupující  Ing. Radmila Sosnová  

Zřizovatel  společníci AHOL − Střední odborné školy, s.r.o.  
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Místo                              náměstí Jiřího z Poděbrad 301, 703 00  Ostrava-Vítkovice  

Termín inspekční činnosti  25. 11. 2019 − 28. 11. 2019  

Kontrolované období  školní rok 2019/2020  

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.  

Předmět kontroly 
Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování 
vzdělávání a školských služeb.  

Kontrolní zjištění 

Kontrola byla vykonána ve střední škole, školní jídelně a školní jídelně − výdejně, jejichž činnosti 
vykonává AHOL – Střední odborná škola, s.r.o. (dále „škola“).  

1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. 1 až 3 školského zákona.  

Ředitelka školy vydala školní řád střední školy, který obsahoval všechny náležitosti stanovené 
školským zákonem. Zveřejnila jej v prostorách školy, prokazatelně s ním seznámila zaměstnance a 
žáky školy, informovala o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce žáků.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  

  

2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění vnitřního řádu podle § 30 odst. 1 a 3  

školského zákona.  

Ředitelka školy vydala vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny − výdejny, který obsahoval všechny 
náležitosti stanovené školským zákonem. Zveřejnila jej v prostorách školy, prokazatelně s ním 
seznámila zaměstnance a žáky školy, informovala o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce žáků.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  

  

3. Kontrola dokumentace (školní matriky) školy podle § 28 odst. 2 školského zákona. Školní 

matrika obsahovala údaje o žákovi v souladu se školským zákonem.  

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.  

  

Pro účely zvýšení dotací podle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací 
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, nebylo Českou 
školní inspekcí zjištěno závažné porušení právních předpisů.  
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Poslední kontrolní úkon 

 Poslední kontrolní úkon byl proveden 28. 11. 2019 vrácením příslušných originálů podkladů 
zapůjčených ke kontrole.  
    

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Školní řád a Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáka s platností od 1. 9. 2019  

2. Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny – výdejny ze dne 1. 9. 2019  

3. Zápis z pedagogické rady ze dne 29. 8. 2019 – Seznámení zaměstnanců se školním řádem a 
vnitřním řádem školní jídelny a školní jídelny – výdejny včetně prezenční listiny zaměstnanců  

4. Zápis z provozní porady ze dne 27. 8. 2019 – Seznámeni zaměstnanců se školním řádem a 
vnitřním řádem školní jídelny a školní jídelny – výdejny včetně prezenční listiny zaměstnanců  

5. Třídní knihy vedené ve školním roce 2019/2020 – seznámení žáků se školním řádem a vnitřním 
řádem školní jídelny a školní jídelny – výdejny (vybraný vzorek)  

6. Přihlášky ke školnímu stravování pro školní rok 2019/2020 s podpisy žáků o stvrzení, že byli 
informováni o vydání a obsahu vnitřního řádu školní jídelny a školní jídelny – výdejny (vybraný 
vzorek)  

7. Seznámení se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a školní jídelny –  výdejny 
zákonných zástupců žáků ze dne 5. 9. 2019, včetně prezenčních listin rodičů (vybraný vzorek)  

8. Školní matrika vedená ve školním roce 2019/2020 (vybraný vzorek)  

          Poučení  
Podle § 13 kontrolního řádu může ředitelka školy podat proti kontrolnímu zjištění uvedenému v 
protokolu o kontrole písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé, proti jakému kontrolnímu 
zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete 
na adresu Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20, 702 00  Ostrava, 
případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s 
připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.  

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole  

Ing. Hana Maľarová, školní inspektorka, vedoucí  
inspekčního týmu  Ing. Hana Maľarová v. r.  
Mgr. Ing. Martina Colledani, školní inspektor                Mgr. Ing. Martina Colledani v. r.  
Mgr. Šárka Šustková, školní inspektorka  Mgr. Šárka Šustková v. r.  
PhDr. Hana Hanusková, odbornice na zdravotnické a sociální předměty ve středním odborném 
vzdělávání        PhDr. Hana Hanusková  
Bc. Blanka Benčičová, kontrolní pracovnice  Bc. Blanka Benčičová v. r.  
 
V Ostravě 19. prosince 2019  
 
Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole  
    
Ing. Radmila Sosnová, ředitelka školy  Ing. Radmila Sosnová v. r.  
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V Ostravě 19. prosince 2019  

 
 
 

 

1.18  Základní údaje o hospodaření školy 
 


