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1. Základní údaje o škole 
 

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  

Ředitel školy:  Mgr. Michal Balaš 

Zástupci ředitele: 

Mgr. Kateřina Suková  

Ing. Michal Pala, MBA 

 

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 
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Školská rada ve šk. roce 2021/2022: 

 

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 Karník, Csc., Mgr. Julie Tomečková 
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2. Přehled oborů vzdělání 
 

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 Právo, soudnictví a veřejná správa 

ŠVP Veřejná správa a regionální rozvoj 

 

3. 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

dálková forma vzdělávání  

délka studia: 5 roků 

ŠVP Veřejnosprávní činnost 
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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 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

3.1. Souhrnný přehled interních vyučujících 
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1 23   učitelka ano ano 

2 11   zástupce ředitelky 

školy do 31. 1. 

2022, poté ředitel 

ano 
ano 

3 24   učitelka ano ano 

4 23   učitelka ano ano 

5 19   učitelka ano ano 

6 24   učitelka ano ne* 

7 23   učitelka ano ano 

8 24  1 učitel ano ano 

9 23   učitel ano ano 

10 23   učitelka ano ano 

11 23   učitel ano ano 

12 24   učitelka ano ano 

13 16   učitelka ano ano 

14 23  3 učitelka ano ano 

15 24   učitel ano ano 

16 25   učitelka ano ano 

17 24   učitelka ano ano 

20 21   učitel ano ano 

21 13  2 učitelka ano ano 

22 24   učitelka ano ano 

23 23   učitel do 31. 1. 
2022, poté zástupce 
ředitele  

ano ano 
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24 23   učitel ano ano 

25 23  1 učitel ano ne* 

26 23   učitelka ano ano 

27 21   učitelka ano ne* 

28 16   učitelka ano ne 

29 23   učitelka ano ano 

30 23   učitelka ano ne* 

31 2   ředitelka školy do 
31. 1. 2022 

ano ano 

32 13   zástupkyně 
ředitelky/ředitele 

školy 

ano ano 

33 25   učitelka ano ano 

34 24   učitelka ano ano 

35 23  1 učitel ano ano 

36 24   učitelka ano ano 

37 23   učitel ano ano 

38 24   učitelka ano ano 

39 23   učitelka ano ano 

40 10   učitelka ano ano 

*daný vyučující si v průběhu šk. roku 2021/2022 dodělával pedagogickou způsobilost 

3.2 Souhrnný přehled externích vyučujících 
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1 7   učitel ano ano 

2 15   učitelka ano ano 

3 2   učitelka ano ne⃰⃰⃰⃰ 

4 12   učitel ano ne⃰⃰⃰⃰ 

5 1   učitel ano ne 

6 2   učitelka ano ne⃰⃰ 

7 15   učitel ano ne 

8 4   učitelka ano ne 

9 12   učitelka ano ne 

10 8   učitel ano ano 

11 8  1 učitelka ano ano 
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12 6   učitelka ano ano 

13 6   učitel ano ne* 

14 12   učitelka ano ano 

15 2   učitelka ano ano 

16 2   učitelka ano ano 

17   1 učitelka ano ano 

18 1   učitelka ano ano 

19 2   učitel ano ne 

20 9   učitelka ano ne* 

21 8   učitelka ano ne 

22 13   učitelka ano ano 

23 7   učitelka ano ano 

24 3   učitelka ano ne 

* uznávaný odborník z praxe 
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 

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

Veřejnosprávní činnost 68-43-

M/01 

ŠVP Právo a veřejná 

správa denní forma 

vzdělávání 

přihlášeno 29     /přijato  27 (24 + 3 odvolání) /ZL 21 

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 

ŠVP Sportovní management  

ŠVP Ekonomika v 

multimediální sféře 
ŠVP Marketingová komunikace 

 

přihlášeno 33/přijato 32/ ZL   16 

přihlášeno 25   /přijato  25   / ZL 20 

 
přihlášeno  18   /přijato   17  /ZL 0 

Pedagogické lyceum 78-42-M/03 přihlášeno 82  /přijato  51 (33 + 18 odvolání) /ZL 26 

Sociální činnost 75-41-M/01 
ŠVP Sociální správní a 

pečovatelská činnost 

přihlášeno 17 / přijato  16 /ZL 9 

Ošetřovatel 53-41-H/01 

ŠVP Ošetřovatel denní forma 

 

přihlášeno 43 / přijato 22 / ZL 14 

Ošetřovatel 53-41-H/01 

ŠVP Ošetřovatel večerní forma 
 

přihlášeno 13  / přijato 13 / ZL 13 

Ortoticko-protetický technik 53-44-

M/01 
ŠVP Ortoticko-protetický technik 

přihlášeno 11   / přijato  10  / ZL 0 

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

přihlášeno  20  / přijato   17  / ZL 10  

Celkem k 31. 7. 2022  přihlášeno / 291 přijato/ 230 / ZL 129 

 

V rámci přijímacího řízení bylo podáno celkem 21 žádostí vydání nového rozhodnutí proti 

nepřijetí ke vzdělávání. Žádosti se týkaly oboru 78-42-M/03 Pedagogické lyceum (18) a 68-

43-M/01 Veřejnosprávní činnost (3). Všem žádostem bylo vyhověno a uchazeči byli přijati na 

obory, na které se hlásili. 
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5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 

programu 
 

Ve školním roce 2021/2022 probíhalo vzdělávání na AHOL - Střední odborné škole, s.r.o. 

celkem v 7 oborech vzdělávání. 

Protože je AHOL - Střední odborná škola střední školou odbornou, mají všechny školní 

vzdělávací programy společné obecné cíle, které vycházejí z rámcových vzdělávacích 

programů pro střední odborné vzdělávání. 

Jde tedy o cíle učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. 

Jednotlivé obory vzdělávání a jednotlivé školní vzdělávací programy pak mají dílčí specifické 

cíle a výstupy. 

Naplňovat všechny tyto obecné a specifické cíle se daří nejen v rámci samotné výuky, ale také 

díky doprovodným aktivitám v průběhu školního roku. 

V oboru Veřejnosprávní činnost patřil mezi tyto aktivity např. již na škole tradiční Únorový 

datlík, tj. soutěž v psaní na počítači. Dále se žáci 2. ročníku a 3. ročníku oboru účastnili akce 

Ostravské paragrafy – 100 let Krajského soudu v Ostravě, kde proběhla mimo jiné prezentace 

policie, vězeňské služby, strážníků městské policie či probační a mediační služby. Studenti 

rovněž navštívili přednášku týkající se zásahů složek integrovaného záchranného systému.  

Pro obor Ošetřovatel se uskutečnilo v daném šk. roce několik odborných exkurzí, např. 

návštěva Domovu pro seniory Slunečnice, Alzheimercentra ve Vítkovicích a Senior pointu 

v Komorním klubu v Ostravě. Prohloubení odborných znalostí prospěl i nácvik první pomoci 

u tonoucího v krytém bazénu. K rozvoji odborných znalostí a naplnění cílů školního 

vzdělávacího programu přispělo rovněž tradiční vyhlášení nejlepšího ošetřovatele ve školním 

roce, kde byla vítězům odměnou návštěva operačních sálů Městské nemocnice Ostrava.  

Žáci oboru Sociální činnost navštívili mimo jiné např. akci Žít normálně v Dolní oblasti 

Vítkovice. Cílem akce bylo přiblížit lidem bez handicapu život s handicapem a žáci si mohli 

vyzkoušet nejrůznější kompenzační pomůcky. Žáci byli rovněž zapojeni do Papučového dne, 

podílejí se na organizaci doprovodných aktivit v multikině Cinestar, navštívili hospic a 

zúčastnili se přednášky o probační a mediační službě. 

Žáci oboru Ortoticko-protetický technik rozvíjeli své kompetence nad rámec výuky 

prostřednictvím oborových workshopů na Vysoké škole Bánské – Technické univerzitě 

Ostrava, kde si mohli vyzkoušet výrobu sádrové formy, tvorbu voskového modelu, 

zpracování cínu či práci s keramickou hlínou. K naplnění cílů školního vzdělávacího 

programu přispěla rovněž návštěva světového odborného veletrhu v Lipsku a účast školy 
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v projektu AHOL Talent s přispěním statutárního města Ostravy, kde se mohli žáci zapojit do 

rozvoje využití IoT do běžného života handicapovaných lidí. 

Pro obor Oční optik byly v rámci naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

zorganizovány nad rámec výuky oborové exkurze do očních optik a návštěva veletrhu Opta 

Brno.  

Obor Pedagogické lyceum se zapojuje především do organizace výstav ve školní galerii, 

působí ve školním pěveckém sboru a podstupuje nejrůznější oborové přednášky a workshopy, 

jako např. Literární toulky Amerikou, Zajímavosti z vývoje anglického jazyka a Vypočítavý 

studentík aneb Slohovka v číslech a vzorcích – vše zajištěno vyučujícími Filozofické fakulty 

Ostravské univerzity. 

Pro obor Ekonomika a podnikání ve všech zaměřeních, která škola poskytuje, byly zajištěny 

workshopy jak VŠB-TUO, tak Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati 

ve Zlíně, které se týkaly marketingu, reklamy, návštěvy laboratoře RFID a práce na rozšířené 

realitě a práce v aplikaci Zappar. Studenti byli rovněž zapojeni do moderování a natáčení 

besed ve škole, byla pro ně uspořádána beseda s osobností a zažili fotografický workshop. 

K naplnění cílů školních vzdělávacích programů celoškolně napříč jednotlivými obory 

přispěly již tradiční celoškolní akce Den zdraví věnující se zdravému životnímu stylu, AHOL 

hledá superstar v odborných znalostech podporující další rozvoj oborových znalostí a 

Amazing Race – soutěž v anglickém jazyce pro žáky základních škol, na jejíž organizaci se 

spolupodílejí rovněž žáci AHOL - Střední odborné školy. Žáci měli rovněž možnost účastnit 

se exkurze do Osvětimi. 

Naplňovat cíle pomáhá každoročně i iniciativa vyučujících v dalších oblastech, např. při 

středoškolské odborné činnosti. V loňském školním roce obhajoval úspěšně v krajském kole 

svou práci student 4. ročníku oboru Pedagogické lyceum, který postoupil do kola celostátního. 

Již tradičně je výuka na škole doplňována rovněž o jazykové olympiády – angličtina, 

němčina, ruština – kterými je podporováno naplňování cílů v tomto směru. 

V průběhu školního roku 2021/2022 se podařilo naplnit všechny požadované cíle beze zbytku. 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

6.1 Celkový prospěch žáků školy ve školním roce 2021/2022 
 

Třída Počet žáků 

zač. šk. r. 

Počet žáků 

konec šk. r. 

Prospěli s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Opakují 

ročník 

Průměr 

třídy 

1. EM 15 15 5 10 0 0 1,70 

1. MK 13 13 2 10 0 0 1,89 

1. SM 21 23 9 13 1 0 1,72 

1. PV 21 18 10 8 0 0 1,62 

1. SČ 12 12 1 11 0 0 1,90 

1. PL 21 21 14 7 0 0 1,30 

1. OT 11 11 2 9 0 0 1,69 

1. OP 15 15 6 9 0 0 1,77 

1.OŠ A 23 22 2 20 1 0 1,88 

1.OŠ B 14 11 1 6 4 1 2,29 

2. EM 24 24 6 17 1 1 1,82 

2. SM 18 18 4 14 0 0 1,91 

2. PS 10 10 4 5 1 0 1,80 

2. SČ 17 18 4 10 4 1 2,09 

2. PL 20 20 15 5 0 0 1,16 

2. OT 14 14 9 6 0 0 1,58 

2. OV 11 11 10 0 1 0 1,20 

3. EM 20 18 8 10 0 0 1,82 

3. MK 5 5 3 2 0 0 1,38 

3. SM 14 14 4 10 1 0 2,00 

3. VS 11 11 6 4 0 0 1,57 

3. SČ 15 15 2 13 0 0 1,98 

3. PL 19 19 13 6 0 0 1,29 

3. OT 18 18 10 8 0 0 1,56 

3. OŠ 17 17 3 14 0 0 1,72 

4. MK 19 19 7 12 0 0 1,75 

4. SM 16 16 2 13 1 0 2,39 

4. VS 13 13 3 10 0 0 2,41 

4. SČ 12 12 4 8 0 0 1,81 

4. PL 24 24 11 13 0 0 1,37 

4.OT 17 17 4 13 0 0 1,90 

CELKEM 500 494 184 295 15 3 1,75 
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6. 2 Srovnání s předchozími obdobími 
 

Školní rok Průměr celkem 

2017/2018 2,13 

2018/2019 2,10 

2019/2020 1,67 

2020/2021 1,60 

2021/2022 1,75 

 

6.3 Úspěšnost u maturitních a závěrečných zkoušek ve školním roce 2021/2022 

Maturitní zkoušky 

Třída Počet žáků 

v závěrečném 
ročníku 

Počet žáků 

přihlášených k 

maturitě 

Omluveni/ 

Neomluveni 

Ukončili 

studium 

Prospěli s 

vyznamená

ním 

Prospěli Neprospě
li 

% 

úspěšno

sti 

MK4 19 19 0/0 0     10 8 1 94% 

OT4 17 17 0/0     0       3 13 1 94% 

PL4 24 24 0/0 0 15 9 0 100% 

SČ4 12 12 0/0 0 1 9 2 83% 

SM4 16 16 2/0 1 3 8 2 68% 

VS4 13 13 0/1 0 2 8 3 69% 

celkem 101          101 2/1 1 34 55 9 87,2% 

Žáci z 

předchozích 

ročníků 

1 (PL)+4 
(VSČ5D)+2 
(SČ)+1(SM) 

8 1/1 0 0 4 2  

celkem 109 109 3/1 1 34 59 11 85,6% 

procenta 100 %          100 % 3,6 % 0,9

% 

  31%   54% 10%  

 

Závěrečné zkoušky 

Ve školním roce 2021/2022 bylo k závěrečným zkouškám učebního oboru Ošetřovatel 

v denní formě vzdělávání přihlášeno celkem 17 žáků. Závěrečné zkoušky byly uzavřeny se 

stoprocentní úspěšností – všichni přihlášení žáci tedy získali v prvním řádném termínu výuční 

list. 
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6.4 Úspěchy žáků a ocenění žáci 
 

Bilingvní výuka ve šk. roce 2021/2022 a jazykové certifikáty 

I ve školním roce 2021/2022 probíhala na AHOL – Střední odborné škole výuka vybraných 

odborných předmětů bilingvní formou. 

Tato forma výuky se tentokrát týkala studentů oborů Pedagogické lyceum (Psychologie), 

Ekonomika v multimediální sféře (Komunikační dovednosti), Marketingová komunikace 

(Marketing a management a Komunikační dovednosti), Právo a veřejná správa (Profesní 

etika), Sportovní management (Marketing a management) a Ortoticko-protetický technik 

(Komunikace s klientem). 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 osmiletá 

zkušenost s bilingvní výukou a využití jejích výsledků v praxi. 

Kromě bilingvní výuky se i v tomto školním roce studenti zapojovali do jazykových kurzů 

vedených našimi vyučujícími, 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. 

Středoškolská odborná činnost 

Student 4. ročníku Pedagogického lycea v krajském kole středoškolské odborné činnosti opět 

úspěšně obhájil svou odbornou práci o Německém řádu a jeho stopě v dějinách Bruntálska. 

Přispěl tak k informovanosti o dějinách a současnosti této kdysi vojenské instituce, která se 

nyní zabývá charitou a duchovní správou. V náročné konkurenci obsadil druhé místo a jeho 

práce byla navržena do licitace. Po licitaci se probojoval až do celostátního kola soutěže, kde 

obsadil v náročné konkurenci v oblasti Historie 12. místo. 
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Zlatá plaketa zakladatele škol AHOL 

Zlatá plaketa zakladatele škol AHOL je udělována již tradičně nejlepším studentům školy 

s průměrným prospěchem po celou dobu studia do 1, 2. 

Ocenění je spojeno s finanční odměnou. 

V tomto školním roce získalo ocenění rekordní množství studentů – celkem 14 ve všech 

oborech. 

Ocenění studenti jsou: 

- v oboru Pedagogické lyceum osm studentů 

- v oboru Ekonomika a podnikání dva studenti 

- v oboru Sociální činnost jedna studentka 

- v oboru Veřejnosprávní činnost jedna studentka 

- v oboru Ortoticko-protetický technik dvě studentky 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového 

chování a zajištění podpory žáků se speciálními potřebami, 

nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 

poskytování jazykové přípravy 
 

7.1 Činnost školního metodika prevence 2021/ 2022 

 

Při sestavování MPP pro školní rok 2021/2022 jsme vycházeli ze zkušeností, které se nám 

osvědčily v předchozích letech. Upřednostnili jsme ty aktivity, které vedly k pozitivním 

výsledkům v jednotlivých oblastech prevence. 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.  

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

předmětech ZSV, BEK, PSY, PED, PRA, TV, ČJL. K posílení zdravého životního stylu je 

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

i plavecký bazén Sareza.  Školní kurzy, odborné exkurze a vycházky mají kromě 

vzdělávacího působení také upevnit a posílit osobnostně volní vlastnosti studentů. Žáky 

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.  

V letošním školním roce jsme nebyli tolerantní ke způsobu omlouvání žáků a vysoké absenci. 

Pokud žák nebyl řádně omluven do tří kalendářních dnů, jak je uvedeno ve školním řádu, 

získali žáci neomluvené hodiny. Zvýšenou pozornost jsme věnovali žákům s rizikovým 

chováním. Při řešení  výchovných problémů jsme vycházeli z Minimálního preventivního 

programu a Metodiky třídnických hodin. V případě, kdy žáci porušili školní řád, 

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

ředitel školy společně s rodiči. Vedli jsme pohovor se žáky a společně hledali řešení.  

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

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

aktivit prostřednictvím besed. V rámci stmelování třídních kolektivů byly pro žáky 

zorganizovány různé školní akce vzdělávací zájezdy, lyžařský kurz či adaptační pobyt pro 

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

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

na AHOL SOŠ přistupuje individuálně.  
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Na škole působí školní pedagogické pracoviště ve složení výchovné poradkyně a školní 

metodičky prevence. Výchovná poradkyně plní rovněž funkci speciálního pedagoga. Ke 

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

především třídní schůzky realizované jednou za čtvrtletí. V průběhu školního roku se rovněž 

uskutečňuje spolupráce s regionálním metodikem prevence a s dalšími odborníky v oblasti 

prevence. 

Preventivní akce ve školním roce 2021/2022 

Adaptační kurz 

Ve dnech 1. 9. – 2. 9. 2021 a 3. 9. – 4. 9. 2021 proběhl adaptační kurz prvních ročníků všech 

nastupujících oborů AHOL Střední odborné školy. Celkem dva dny, které na pobytu strávila 

každá třída, byly vyplněny seznamovacími, multimediálními a sportovně adaptačními hrami. 

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.  

 

Vzpoura úrazům! 

Dne 8. 10. 2021 se uskutečnila beseda Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky 

(VZP ČR) Vzpoura úrazům. Akce probíhala formou besedy a byla zaměřena na prevenci 

úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Besedu vedli hosté s paraplegií a kvadruplegií, kteří nám 

popsali své pocity při zranění, průběh léčby a rehabilitační cvičení. 

 

Výstup na Lysou horu  

V rámci stmelování kolektivu se žáci třídy 4. PL společně s třídní učitelkou 20. 10. 2021 

vydali na celodenní výšlap. 

 

Den zdraví 

V pondělí 25. října proběhl již tradiční Den zdraví pro první ročníky AHOL – Střední odborné 

školy, který byl zaměřen na prevenci rizikového chování. Zapojení byli  nejen odborníci z 

praxe a učitelé, ale i samotní studenti, kteří prezentovali své znalosti a dovednosti z oblasti 

zdravého stravování. Studenti si osvěžili znalosti z první pomoci, zjistili, jaká zdravotní rizika 

mohou přinášet špinavé ruce, naučili se správnou hygienu s ukázkou využitím UV lampy a v 

neposlední řadě se zapojili do diskuze týkající se domácího násilí. 
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Výlet na Ondřejník 

Turistická akce, která se uskutečnila 20. 12. 2021, byla zaměřena na utužení kolektivu a 

spolupráci ve třídě. Aplikace teorie životního kopce. Důraz na zdolávání překážek. 

 

Komunikace v třídním kolektivu  

Začátek roku se pro 1. ročníky nesl v duchu preventivní akce zaměřené na Komunikaci v 

třídním kolektivu. Přestože vztahy mezi žáky naší školy nejsou špatné, snažíme se je neustále 

zlepšovat. Snahou bylo posílit sebedůvěru, naučit žáky zvládat třídní konflikty a upevnit 

přátelské vztahy. Našim cílem bylo, aby žáci chodili do školy rádi, nebáli se vyjádřit svůj 

názor, zvládli komunikaci ve skupinách, dodržovali stanovená pravidla chování a měli kladný 

vztah k učení. 

  

Edukace AIDS/HIV  

Dne 22. února 2022 se žáci druhých ročníků zúčastnili preventivního programu Sexuálně 

rizikové chování včetně HIV. Pod vedením lektorky Mgr. Anny Šnajdrové se žáci dozvěděli 

informace o sexuálně přenosných nemocech, HIV a AIDS a rizikovém sexuálním chování.. 

Cílem přednášky byla prevence rizikového způsobu sexuálního chování.  

 

Edukace Kouření 

Dne 5. 4. 2022 proběhla na škole preventivní akce zaměřená na téma Kouření. Beseda byla 

určená pro všechny žáky 2. ročníků. Cílem přednášky bylo seznámit žáky s riziky související 

s kouřením.  

 

Žít normálně 

V měsíci dubnu se žáci 1. ročníku oboru Ošetřovatel  zúčastnili nového zážitkového programu 

a expozice „Žít normálně“ v Dolní oblasti Vítkovic. Cílem programu bylo žákům formou 

osobní zkušenosti zprostředkovat problémy běžného života hendikepovaných osob a poukázat 

na skutečnost,  že i lidé s handicapem mají právo na kvalitní a důstojný život.  Celý program 

Žít normálně financoval Moravskoslezský kraj. 

 



 

20 
 

Školní kurz v první pomoci 

Dne 12. 4. 2022 se uskutečnil kurz první pomoci. Kurz byl určen pro 1. - 2. ročníky naší 

školy.  Cílem bylo naučit žáky jak postupovat v případě hromadného neštěstí nebo 

mimořádné události. Žáci si osvojili základy PP u dospělých a dětí a základy obvazové 

techniky. 

 

V Ostravě 20. 6. 2022 

školní metodička prevence 
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7.2 Zpráva o činnosti výchovného poradce 

 

Výchovná poradkyně v průběhu školního roku 2021/2022 sledovala žáky, kteří jsou v péči 

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

Doporučila vyučujícím těchto žáků, jak mají poskytovat podpůrná opatření vyplývající z 

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

jednotlivých vyučovacích předmětech. U vybraných žáků byly zpracovány Individuální 

vzdělávací plány. 

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

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

stanovení cílů, pojmenování osobnostních vlastností a zdrojů, které jim mohou pomoci v 

jejich obtížné životní etapě. Součástí poradenství byla diagnostika učebních stylů a kariérové 

poradenství. 

Ve školním roce 2021/2022 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. Žáci čtvrtých 

ročníků byli průběžně informováni o nabídce oborů VŠ a VOŠ elektronicky. 

Výchovná poradkyně spolupracovala s třídními učiteli při řešení absence a studijních 

problémů žáků. Během roku proběhlo 33 výchovných komisí, na kterých se řešily problémy 

žáků ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci, třídním učitelem a vedením školy. 

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 vzdělávací program akreditovaný MŠMT s názvem Metody kritického myšlení v 

kostce. Zúčastnila se přednášky na téma Kyberšikany. 

Součástí činnosti byla spolupráce s metodikem školní prevence, která spočívala v práci s 

třídními kolektivy.  

 

V Ostravě 24. 6. 2022 

výchovná poradkyně školy 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a 

odborného rozvoje nepedagogických pracovníků  
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

byl ve školním roce 2021/2022 stále ovlivněn pandemickými opatřeními a mnohá školení 

probíhala v on-line prostředí. 

Přesto se podařilo zrealizovat značné množství vzdělávacích aktivit. 

Vyučující se zapojili např. do následujících aktivit:  

- InSpis ŠVP v praxi školy,  

- metody kritického myšlení v kostce,  

- studium pro ředitele,  

- školní maturitní komisař,  

- zadavatel maturitních zkoušek,  

- rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga, 

- supervize v psychoterapii, 

- kyberšikana,  

- rizikové chování ve škole.  

Tři pedagogičtí pracovníci rovněž absolvovali pedagogické studium pro učitele. 

Celkem bylo do vzdělávacích aktivit v tomto školním roce zapojeno 14 pedagogů školy. 

Vedoucí pracovníci školy se účastnili on-line seminářů smluvní právní poradenské služby 

školy týkající se především legislativních procesů v oblasti školství.  

Pracovnice sekretariátu školy se vzdělávaly nejen prostřednictvím on-line seminářů na 

nejrůznější témata (výkaznictví, spisová služba apod.), ale také prostřednictvím konzultací se 

smluvní právní poradenské služby. 

Pracovnice ekonomického úseku školy navštěvovaly rovněž především on-line semináře 

týkající se především financování školských zařízení. 
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Školní rok 2021/2022 byl poznamenán pandemií koronaviru a protiepidemickými opatřeními 

omezujícími setkávání. Přesto se mnoho aktivit, byť v omezeném režimu, podařilo uskutečnit. 

Dny otevřených dveří 

Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnily celkem 4 dny otevřených dveří, a to buď 

prezenčně v budově školy, nebo on-line prostřednictvím webových stránek naahol.cz. 

V rámci dnů otevřených dveří prezentovali jak učitelé, tak žáci školy možnosti studia na 

AHOL - Střední odborné škole, s.r.o. a aktivity školy minulé i současné. 

 

Adaptační pobyt 

Od středy 1. do soboty 4. září se konal adaptační pobyt pro žáky prvních ročníků. 

Noví žáci školy vyrazili na Malou Morávku, kde se seznamovali v příjemném prostředí 

Penzionu Praděd. 

Celkem dva dny, které na pobytu strávila každá třída, byly vyplněny seznamovacími, 

multimediálními a sportovně adaptačními hrami, např. letadla v mlze, Petře, chytej apod. 

Oblíbenou byla už tradiční lukostřelba. 

 

Slavnostní zahájení studia 

V pondělí 6. září se konalo slavnostní zahájení studia nových žáků prvního ročníku – 

tentokrát na vítkovické radnici. 

Žáky přivítala v krásných prostorech sálu radnice nejen ředitelka AHOL - Střední odborné 

školy, ale také jednatelka škol AHOL Ing. Hana Holíková. K hostům poté promluvili 

absolventi školy a nové žáky přivítal rovněž místostarosta městského obvodu Vítkovice. 

 

Amazing Race 

Dne 24. září 2021 se již tradičně AHOL – Střední odborná škola, s. r. o. proměnila v anglicky 

mluvící svět. Již 6. ročník soutěže Amazing Race s názvem „A journey to the past“ se letos 

tematicky zaměřil na historii anglicky mluvících zemí jako je Anglie, Austrálie, USA a 

dalších. 
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Soutěžící ze základních škol nejprve zvládli vědomostní test z historie anglicky mluvících 

zemí – samozřejmě v angličtině. Týmy poté pokračovaly v soutěži na jednotlivých 

stanovištích, kde získávaly šeky hodnot odpovídajících jejich vědomostem a znalostem. Ve 

škole je tak čekali piráti, vikingští bojovníci, indiáni a další. V průběhu dne se mohli soutěžící 

vyfotit ve fotokoutku a posilnit v jídelně občerstvením od KFC. Po sečtení zisku bodů 

vyhlásili moderátoři akce výsledky a soutěžícím byly předány ceny. 

Letošní ročník Amazing Race vyhrál tým ze ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15 se 785 

body! Na druhém místě se umístili žáci ZŠ Františka Formana, Ostrava-Dubina se 773 body a 

bronzová příčka se ziskem 658 bodů patří týmu ze ZŠ, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382! 

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným! 

Uspořádání soutěže umožnila nejen podpora Statutárního města Ostravy, ale také městského 

obvodu Ostrava Vítkovice. Poděkování patří také České průmyslové zdravotní pojišťovně a 

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Děkujeme také všem ostatním sponzorům, 

kteří umožnili ocenění výkonů soutěžících jak se patří! 

 

Činnost AHOL GALLERY 

24. 09. 2021–18. 09. 2021         výstava k soutěži AMAZING RACE 

25. 10. 2021–13. 01. 2022         výstava IN SIGNUM 

20. 01. 2022– 21. 02. 2022        výstava POZDNÍ SBĚR 

25. 02. 2022–28. 03. 2022         cestovatelská přednáška SERENITY EXPLORERS   

11. 04. 2022–11. 05. 2022         výstava závěrečných prací studentů Pedagogického lycea 

16. 05. 2022–17. 06. 2022         výstava studentských prací oboru Ekonomika a podnikání 

 

Dámské jízdy a Dětské neděle v multikině CineStar Ostrava 

I v tomto školním roce byli žáci a pedagogové školy zapojeni do aktivit multikina CineStar 

Ostrava, kde se podíleli na zajišťovaní doprovodného programu na Dámských jízdách a 

Dětských nedělích. 

Své znalosti tak využívali především žáci oborů Ošetřovatel a Sociální činnost. 
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AHOL TALENT 2021 

Od dubna do prosince roku 2021 byl za podpory statutárního města Ostravy realizován 

projekt AHOL TALENT 2021. Navazoval na dlouhodobě úspěšné projekty (AHOL TALENT 

2015 - 2020) a zaměřoval se na pokračování v rozvoji práce s nadanými a talentovanými 

žáky. Docházelo k systematickému vyhledávání talentovaných žáků s cílem umožnit jim 

rozvíjet jejich talent. Cílem byl rozvoj a prohloubení technických dovedností nejen v oblasti 

informačních technologií. Probíhala úzká spolupráce s vědeckým pracovištěm RFID 

Laboratory (VŠB – TUO), kde se žáci seznámili a naučili pracovat s rozšířenou virtuální 

realitou. 

V projektu AHOL TALENT 2021 jsme se nově zaměřili na tvorbu virtuálního průvodce pro 

handicapované spoluobčany. Ještě před nástupem na hlavní prázdniny proběhlo několik 

setkání, kde bylo úkolem žáků lokalizovat zajímavá místa města Ostravy, která jsou pro 

handicapované osoby nedostupná. Jednou z aktivit byl také brainstorming, kdy se podařilo 

vybrat několik desítek lokalit. Žáci však při dalším průzkumu zjistili, že území města Ostravy 

je k handicapovaným přívětivé a na spoustu lokalit není problém se dostat, jelikož jsou 

bezbariérové. Nakonec bylo vybráno 7 lokalit, kdy za pomoci rozšířené reality došlo ke 

zprostředkování zážitků handicapovaným občanům, kteří by jinak byli o tyto zážitky 

ochuzeni. Z finančních prostředků projektu bylo zakoupeno vybavení, které žáci využívali při 

natáčení jednotlivých lokalit. 

 

AHOL TALENT 2022 

Aktuální ročník, zaměřený na talentmanagement a systematický rozvoj žáků, navazuje na 

úspěšné předcházející ročníky. Půjde především o širší využití rozšířené reality v oblasti 

ortoticko protetických pomůcek a při prevenci proti úrazům. Internet of Things (IoT), neboli 

internet věcí, bude v kombinaci s rozšířenou virtuální realitou vytvářet moduly, jež využijeme 

pro stavbu ortoticko protetických pomůcek. Pořízení brýlí (Microsoft HoloLens) pro 

rozšířenou virtuální realitu umožní žákům pracovat s naskenovanou částí těla. Dále budou 

vytvořeny 3D modely ortotických a protetických pomůcek, které lze následně z databáze 

vybírat a prakticky tak simulovat ošetřování různých úrazů. Ve výuce budou využívány 

simulované případy zranění, kdy žáci získají důležité informace o poskytování první pomoci. 

Nadaní žáci tedy budou vytvářet výukový materiál z oblasti první pomoci pro své spolužáky 

ale také pro širokou veřejnost. 
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Virtuální prohlídka školy 

Na konci roku 2021byla nasnímána virtuální prohlídka budovy školy. Nově je tak možné 

školu navštívit i v případě, že to situace neumožnňuje. 

 

AHOL Superstar v odborných znalostech 

V pátek 22. 4. 2022 proběhlo v aule AHOL Vyšší odborné školy finále soutěže AHOL 

Superstar v odborných znalostech. Představilo se celkem 8 týmů napříč všemi ročníky a 

všichni měli společné téma „Inflace očima studentů“. Každý tým pojal zpracování 

originálním způsobem a diváci tak mohli vidět videa, scénky, prezentace a také umělecká 

zpracování. Soutěž má na škole dlouhou tradici a prohlubuje odbornost studentů. 

 

Exkurze do Osvětimi 

Dne 13. 4. se žáci 2. a 3. ročníků zúčastnili exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi. 

Navštívili obě části Muzea holokaustu, Osvětim i 3 km vzdálenou Březinku. 

Během téměř čtyřhodinové prohlídky obou táborů zhlédli muzejní expozice, prostory bloků, 

plynovou komoru, krematorium, sklepní vězení i dřevěné baráky v Birkenau. 

Žáci si s exkurze odnesli i malé zamyšlení na téma „Zlo mezi námi“, nad kterým se měli 

zamyslet v průběhu zpáteční cesty. 

 

Návštěva Světového odborného veletrhu ortopedických a protetických rehabilitačních 

technologií v Lipsku 

Dne 11. 5. 2022 až 13. 5. 2022 byla uskutečněna návštěva odborného veletrhu v Lipsku se 

zaměřením na ortopedické, protetické a rehabilitační technologie. Veletrhu se zúčastnili žáci 

prvního, druhého a třetího ročníku oboru 53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik. Celkem se 

jednalo o dvacet žáků a tři pedagogy. 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Českou školní inspekcí 
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11. Základní údaje o hospodaření školy 
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