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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla zpracována podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  

v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů a výročních zpráv. 

  

Výroční zpráva byla schválena na zasedání školské rady dne 1. 10. 2020 a projednána radou 

školské právnické osoby dne 8. 10. 2020. 

  

 

 

  

Ing. Bc. David Nespěšný, MBA 

ředitel školy 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

1.1 Název školy a adresa 

 

AHOL – Vyšší odborná škola 

Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice, 703 00 

 

1. 2 Zřizovatel a datum zřízení školy  

 

Zřizovatel: JUDr. Josef Holík, bytem Pstruží 263, 739 11 

Datum zahájení činnosti: 1. 1. 1996 

Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

Právní forma: školská právnická osoba (š. p. o.) 

 

Statutární orgán právnické osoby: ředitel školy jmenovaný radou školské právnické osoby. 

  

1.3 Školská právnická osoba  

  

Školská právnická osoba vznikla zápisem do rejstříku školských právnických osob, vedeného v 

rejstříku školských právnických osob, vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

(Karmelitská 7, 117 12 Praha 1, Malá Strana) ve složce 2016 pod pořadovým číslem 008, dne 29. 

2. 2016, IČO 25 355 414. Hlavní činností školské právnické osoby je poskytování vzdělávání 

podle vzdělávacích programů a poskytování školských služeb. 

1. 4 Rada školské právnické osoby  

  
Složení Rady školské právnické osoby ve školním roce 2019/2020:  

předsedkyně:    RNDr. Ivana Ašmerová   

členové:    prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc.  

     Ing. Přemysl Kovář 

 

Činnost rady školské právnické osoby 

 rada dbá na zachování účelu, pro který byla školská právnická osoba zřízena, a na 

řádné hospodaření s jejím majetkem, včetně finančních prostředků, 

 schvaluje jednání učiněné jménem školské právnické osoby, 

 schvaluje rozpočet š. p. o. a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční 

účetní závěrku, 

 schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád š. p. o., 

 projednává návrhy změn zřizovací listiny, 

 navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení školské právnické osoby a 

vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení š. p. o., 

 rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti š. p. o., 

 schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů š. p. o. a způsob hospodaření s nimi, 

 schvaluje zlepšený výsledek hospodaření školské právnické osoby. 
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1. 5 Školská rada  

  

Školská rada pracovala ve školním roce 2019/2020 ve složení 

  

předseda:   Ing. Vlasta Humlová, Ph.D. 

členové:    Mgr. Stanislava Špirková 

         student Vojtěch Kolek 

 

Školská rada se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Školská rada je orgán 

školy umožňující studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet 

se na správě školy. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.   

 

Školská rada se sešla k projednání výroční zprávy školy dne  1. 10. 2020 

  

Školská rada  

 se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování,  

 schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,  

 schvaluje školní řád, ve vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich 

změny,  

 schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů,  

 podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,  

 projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozpočtu 

právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření 

ke zlepšení hospodaření,  

 projednává inspekční zprávy České školní inspekce,  

 podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy.  

 

Ve školním roce 2019/2020 se školská rada sešla v termínu: 7. 10. 2019 a 2. 5. 2020 

 

1. 6 Vedení školy 

  

Ve školním roce 2019/2020 byl ředitelem školy Ing. Bc. David Nespěšný, MBA. 

 

Od 1. 9. 2020 byl jmenován zástupcem ředitele školy Ing. Jan Císař. Jmenování proběhlo 

zřizovatelem AHOL – Vyšší odborné školy, na návrh rady školské právnické osoby. 

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. et. Mgr. Andrea Silberová 

 

Vedoucí studijního oddělení: Bc. Dagmar Kučerová 

 

Vzdálený přístup:  
david.nespesny@ahol.cz 777 685 752 
jan.cisar@ahol.cz  702 255 369 
andrea.silberova@ahol.cz 604 304 952 
dagmar.kucerova@ahol.cz 602 586 239 
http://www.ahol.cz 
aholvos@ahol.cz 

mailto:david.nespesny@ahol.cz
mailto:jan.cisar@ahol.cz
mailto:andrea.silberova@ahol.cz
mailto:dagmar.kucerova@ahol.cz
http://www.ahol.cz/
mailto:aholvos@ahol.cz
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1.7 Přehled akreditovaných vzdělávacích programů AHOL – Vyšší odborné 

školy  

 
Tab. 1 Stav akreditovaných vzdělávacích programů zapsaných do rejstříku škol k 1. 9. 2020 

  

Název oboru Kód oboru Forma studia Platnost do Délka studia 

Cestovní ruch 65-43-N/01 denní 31. 8. 2025 
3 roky 0 

měsíců 

Cestovní ruch 65-43-N/01 dálková 31. 8. 2025 
3 roky 6 

měsíců 

Finance, 

účetnictví, 

finanční řízení 

63-43-N/11 denní 31. 8. 2025 
3 roky 0 

měsíců 

Finance, 

účetnictví, 

finanční řízení 

63-43-N/11 dálková 31. 8. 2025 
3 roky 6 

měsíců 

Informační 

technologie 
26-47-N/04 denní 31. 8. 2024 

3 roky 0 

měsíců 

Informační 

technologie 
26-47-N/04 dálková 31. 8. 2024 

3 roky 0 

měsíců 

Management 

lidských zdrojů 
63-42-N/04 denní 31. 8. 2024 

3 roky 0 

měsíců 

Management 

lidských zdrojů 
63-42-N/04 dálková 31. 8. 2024 

3 roky 6 

měsíců 

Mezinárodní 

obchod, přeprava, 

zasílatelství 

66-41-N/02 denní 31. 8. 2023 
3 roky 0 

měsíců 

Mezinárodní 

obchod, přeprava, 

zasílatelství 

66-41-N/02 dálková 31. 8. 2023 
3 roky 6 

měsíců 

Řízení hotelového 

provozu 
63-42-N/04 denní 31. 8. 2025 

3 roky 0 

měsíců 

Řízení hotelového 

provozu 
63-42-N/04 dálková 31. 8. 2025 

3 roky 6 

měsíců 

Předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika 

75-31-N/03 denní 30. 4. 2023 
3 roky 0 

měsíců 

Předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika 

75-31-N/03 dálková 30. 4. 2023 
3 roky 6 

měsíců 
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2 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 

REALIZOVANÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

  

Podrobné informace ke vzdělávacím programům ve školním roce 2019/2020 byly a jsou 

k dispozici v učebních dokumentech schválených MŠMT nebo na webových stránkách AHOL – 

Vyšší odborné školy: https://www.ahol.cz/uchazeci/ahol-vyssi-odborna-skola/. Učební plány 

jednotlivých vzdělávacích programů jsou k dispozici zde: https://www.ahol.cz/studenti/ahol-

vyssi-odborna-skola/dokumenty/. Samotné akreditace vzdělávacích programů jsou k dispozici na 

přístupném místě ve škole (sekretariát školy), dle § 6, odst. 2 zák. 561/2004  Sb. (školský zákon).   

Tab. 2  Přehled vzdělávacích programů, realizovaných ve školním roce 2019/2020  

  

Název oboru Kód oboru Forma studia Délka studia 

Cestovní ruch 65-43-N/01 denní 3 roky 

Finance, účetnictví, 

finanční řízení 
63-43-N/11 denní 3 roky 

Informační technologie 26-47-N/04 denní 3 roky 

Management lidských 

zdrojů 
65-42-N/04 denní 3 roky 

Mezinárodní obchod, 

přeprava, zasílatelství 
66-41-N/02 denní 3 roky 

Řízení hotelového 

provozu 
63-42-N/04 denní 3 roky 

Předškolní a 

mimoškolní pedagogika 
75-31-N/03 denní 3 roky 

Předškolní a 

mimoškolní pedagogika 
75-31-N/03 dálková 3 roky 6 měsíců 
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3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNĚ - PEDAGOGICKÉHO 

ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

3. 1 Zimní výukové období školního roku 2019/2020 

 

Tab. 3 Personální zabezpečení školy (ZVO) 

Vyučující Předmět DES* DAS* 

Celkem 

úvazek 

interní  

Nadúvazek 

Bittnerová 
Natalja, MVDr., 
Bc. 

Cizí jazyk RJ CR3, ŘHP3, MO3=4 

4 0   

Bolková Alena, 
Ing. 

Cizí jazyk AJ CR1, ŘHP1, MLZ1, FŘ1, IT1, 
PMP1=3 
Cizí jazyk AJ ŘHP2=3 
Cizí jazyk AJ MLZ2=3 
Cizí jazyk AJ FŘ2, MO2=3 
Cizí jazyk AJ PMP2=3 
Zasílatelství MO3=4 
Cizí jazyk AJ MO3=3 

22 0 22 1 

Brunerová 
Brigita, Ing. 

Pohybová činnost s didaktikou PMP1=2x3 
Pohybová činnost s didaktikou PMP1D=2x8 

6 16   

Černíková 
Vjalcovská 
Lenka, Mgr. 

Hudební výchova s didaktikou PMP2=2x2 
Hra na klavír PMP1, PMP2=2 
Hudební výchova s didaktikou PMP2D=2x12 
Hra na klavír PMP1D=2x8 
Hra na klavír PMP2D=8 

6 48   

Dodd Paul Anglický jazyk – konverzace ŘHP1=2 
Cizí jazyk konverzace AJ MLZ1, FŘ1=2 
Cizí jazyk konverzace AJ MLZ2=2 6 0   

Dorda Michal, 
Ing. Ph.D., doc. 

Technologie v dopravě a přepravě MO2=2 
Operační analýza MO3=3 

5 0   

Dudysová Pavla, 
Ing. 

Mezinárodní obchod 3 MO3=2 

2 0   

Fojtík Rostislav, 
Ing., Ph.D. 

Základy programování IT1=4 

4 0   
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Forman Václav Gastronomické služby ŘHP2=3 

3 0   

Hubáček 
Jaroslav Ing. 

Základy diskrétní matematiky IT1=3 

3 0   

Humlová Vlasta, 
Ing. Ph.D. 

Bankovnictví FŘ1=3 
Kapitálové trhy FŘ2=2 
Náklady, kalkulace, ceny MO2=3 8 0   

Chlopecký 
Jakub, Ing. 
Ph.D. 

Kvantitativní metody MLZ1=2 
Statistika IT1=2 
Finanční a pojistná matematika FŘ2=3 7 0   

Janečková 
Viktorie, Ing. 
Ph.D. 

Účetnictví FŘ1=4 
Účetnictví ŘHP3=3 

7 0   

Janíková Zuzana Cizí jazyk AJ CR1, ŘHP1, MLZ1, FŘ1, IT1, 
PMP1=3 
 3 0   

Juráková Šárka, 
Ing. 

Podnikové finance FŘ2=3 
Veřejná ekonomika a finance FŘ2=3 

6 0   

Káňová Jana, 
PhDr. 

Cizí jazyk AJ CR1, ŘHP1, MLZ1, FŘ1, IT1, 
PMP1=3 
Cizí jazyk AJ CR2=3 
Cizí jazyk AJ CR3=3 

9 0   

Kaiseršotová 
Lada, Ing. 

Základy cestovního ruchu CR1=3 

3 0   

Klabusayová 
Naděžda, doc., 
Ing., CSc. 

Logistika MO2=3 
Logistika MO3=2 
 5 0   

Klimoszek Jan Gastronomické služby ŘHP3=3 

3 0   

Krajčová Jiřina, 
Ing., Ph.D. 

Ekonomický informační systém ŘHP2=2 
Účetnictví ŘHP2, MLZ2, MO2=3 
Daňový systém FŘ2=3 8 0   
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Kubíková 
Martina, Mgr. 

Informační a komunikační technologie 
v cestovních ruchu CR1, FŘ1=2 
Informatika MLZ2=2 
Informační a komunikační technologie 
PMP1D=8 
Kancelářský software IT1=2 

6 8   

Kučerová 
Dagmar Bc. 

Odborná praxe MLZ3=2 
Odborná praxe FŘ3=2 

4 0 4  

Kučerová Jana, 
Mgr. 

Matematika s didaktikou PMP2D=8 
 

 16   

Kvasniaková 
Iva, Ing. 

Cizí jazyk AJ PMP1D=20 
Cizí jazyk AJ PMP2D=20 

 40   

Laryšová 
Markéta Mgr. 

Cizí jazyk AJ CR1, ŘHP1, MLZ1, FŘ1, IT1, 
PMP1=3 
Cizí jazyk AJ PMP2=3 6 0   

Lokajová 
Zuzana, JUDr. 

Právo MLZ1=2 
Právo MLZ2=2 
Školská legislativa PMP2=2 
Školská legislativa PMP2D=10 

6 10   

Lukášová Jitka, 
Mgr. 

Cizí jazyk SJ CR2, ŘHP2=4 
Cizí jazyk SJ CR3, ŘHP3=4 

8 0   

Maková 
Naděžda, Mgr. 

Demografie MLZ1=2 
Statistika CR2=2 
Ekonomická statistika ŘHP2=2 
Statistika MO3=2 

8 0   

Masnikosová 
Pavla, Mgr. 

Projektové řízení MLZ2=4 

4 0   

Meléndez 
Miguel, Ing. 

Cizí jazyk SJ CR1=4 

4 0   

Mikesková Jana, 
Mgr. 

Ekologie a environmentální výchova 
PMP1=2 
Ekologie a environmentální výchova  
PMP1D=8 
 

2 8   
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Mynarzová 
Monika, Ing. Bc. 
Ph.D. 

Ekonomie CR1, ŘHP1=3 
Ekonomie FŘ2=3 
Mezinárodní obchod 2 MO2=3 9 0   

Nespěšný 
David, Ing. 
MBA 

Informační a komunikační technologie 
PMP1=2 
Absolventský seminář CR3, ŘHP3, MO3=2 
Informační a komunikační technologie 
PMP1D=8 

4 8   

Nowak 
František 

Hotelový provoz ŘHP3=3 

3 0   

Ondrúš 
Miroslav, JUDr. 

Právo CR1, ŘHP1, FŘ1 = 2 
Právo FŘ2=2 

4 0   

Piterková 
Veronika, Mgr. 

Český jazyk, literatura a didaktika PMP1=2 
Český jazyk, literatura a didaktika PMP2=2  
Český jazyk, literatura a didaktika PMP1D=8 
Český jazyk, literatura a didaktika PMP2D=8 

4 16   

Pospíšilová 
Naďa, Mgr. 

Cizí jazyk AJ CR1, ŘHP1, MLZ1, FŘ1, IT1, 
PMP1=3 
Anglický jazyk v hotelnictví ŘHP1=3 
Cizí jazyk AJ ŘHP3=3 

9 0   

Pokludová Jitka, 
Mgr. 

Cizí jazyk RJ CR2=2 
Cizí jazyk RJ ŘHP2, MO2=2 

4 0   

Plachetková 
Petra, Ing. 

Ekonomický informační systém a účetnictví 
CR2=3 
Ekonomický informační systém ŘHP2=1 
Ekonomický informační systém a účetnictví 
CR3=3  

7 0   

Rosová 
Michaela, Mgr. 

Gastronomické služby ŘHP1=2 
Personální práce MLZ2=3 
Technika obsluhy a služeb ŘHP3=3 8 0   

Rychecká Hana, 
PaedDr. 

Dějiny kultury CR2=2 
Dějiny kultury CR3=3 

5 0   

Rýznar Jiří, Ing.  Cizí jazyk AJ PMP1D=20 

0 20   
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Řeháková Jana, 
Mgr. 

Cizí jazyk AJ PMP1D=20 
Cizí jazyk AJ PMP2D=20 

0 40   

Serynová 
Marcela, Ing. 

Logistika MO2=2 

2 0   

Silberová 
Andrea, Mgr. et 
Mgr. 

Etika v hotelnictví ŘHP1=2 
Sociální komunikace MLZ1=3 
Didaktika PMP1=3 
Pedagogika PMP1=4 
Pedagogika PMP2=4 
Společenské vědy MO3=2 
Společenské vědy CR3, ŘHP3=3 
Pedagogika PMP1D=12 
Didaktika PMP1D=10 
Pedagogika PMP2D=12 

21 34   

Silberová Aneta, 
Mgr. 

Dramatická výchova PMP2=3x2 
Výtvarná výchova s didaktikou PMP2=2 
Dramatická výchova PMP2D=2x10 
Výtvarná výchova s didaktikou PMP2D=10 

8 30   

Smolka Pavel, 
Ing. Ph.D. 

Počítačové sítě IT=3 
Základy operačních systémů IT=3 

6 0   

Šafránová Klára, 
Mgr. 

Matematika s didaktikou PMP1=2 
Matematika s didaktikou PMP2=2 
Matematika s didaktikou PMP1D=8 
 

4 8   

Šarochová 
Alena, Mgr. 

Multikulturní výchova PMP1=2 
Sociální psychologie MLZ2=2 
Sociálně právní ochrana dětí PMP2=2 
Multikulturní výchova PMP1D=8 

6 8   

Široký Jaromír, 
Ing. Ph.D. 

Technologie v dopravě a přepravě MO2=2 
Technologie ložných a skladových operací 
MO3=4 6 0   

Špirková 
Stanislava, 
Mgr. 

Cizí jazyk RJ CR1=4 
Průvodcovská činnost CR1=2 
Cizí jazyk RJ CR2=2 
Služby cestovního ruchu CR2=2 
Geografie cestovního ruchu CR2=3 
Metodika průvodcovské činnosti CR2=2 
Služby cestovního ruchu CR3=3 
Geografie cestovního ruchu CR3=3 

21 0 21  

Štverková Hana, 
Ing. Ph.D., MBA  

Ekonomika obchodního závodu FŘ1=4 

4 0   
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Šuška Stanislav, 
Mgr. 

Sportovní aktivity CR1, IT1=2 
Sportovní aktivity MLZ1, FŘ1=2 

4 0   

Ťapťuch Marek, 
Ing. 

Informační a komunikační technologie, 
Informatika ŘHP1, MLZ1=2 
Technické vybavení IT1=3 
Informační a komunikační technologie 
PMP1=2 
Informační a komunikační technologie 
PMP1D=8 

7 8   

Uhrová Zdenka, 
Mgr. 

Biologie dítěte PMP1=2 
Biologie dítěte PMP1D=10 

2 10   

Vlček Marek, 
Ing. 

Podniková ekonomika CR1=3 
Ekonomika hotelu, obchodního závodu 
ŘHP1, MLZ1=3 
Management hotelnictví ŘHP1=2 
Management MLZ1, FŘ1=3 
Marketing CR=1 
Marketing CR2, ŘHP2=2 
Hotelový marketing ŘHP2=1 
Marketing FŘ2, MO2, MLZ2=2 
Marketing FŘ2, MLZ2=1 
Mezinárodní marketing MO2=1 
Ekonomie pro učitele PMP2=2 
Ekonomie pro učitele PMP2D=8 

21 8   

Vlhová Karla, 
PhDr. 

Obchodní korespondence MLZ1, FŘ1=2 
Obchodní korespondence FŘ2=2 

4 0   

Zajíčková 
Barbora, Mgr. 

Cizí jazyk NJ CR1=4 
Psychologie PMP1=3 
Cizí jazyk NJ CR2, ŘHP2, MO2=4 
Sociální politika MLZ2=2 
Psychologie PMP2=3 
Cizí jazyk NJ CR3, ŘHP3, MO3=4+1 
Psychologie PMP1D=10 
Psychologie PMP2D=12 

21 22   

Zátopek Michal, 
Bc. 

Hotelový provoz ŘHP1=2 
Hotelový provoz ŘHP2=3 

5 0   

 

Celkový počet interních vyučujících:    7 

Celkový počet externích vyučujících:  52 

Celkem vyučujících v zimním období školního roku 2019/2020:   59 
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3. 2 Letní výukové období školního roku 2019/2020 

Tab. 4 Personální zabezpečení školy (LVO) 

Vyučující Předmět DES DAS 

Celkem 

úvazek 

interní  

Nadú

va-

zek 

Bittnerová 

Natalja, MVDr., 

Bc. 

Ruský jazyk CR3 =4 

4 0   

Bolková Alena, 

Ing. 

Anglický jazyk CR1, ŘHP1, MLZ1, FŘ1, IT1, PP1=3 

Anglický jazyk MLZ2=3 

Anglický jazyk FŘ2, MO2=1 

Anglický jazyk FŘ2=2 

Anglický jazyk MO2=2 

Zasílatelství MO2=2 

Odborná praxe MO2=2 

Anglický jazyk MLZ3=3 

Anglický jazyk FŘ3=3 

21 0 21 0 

Brunerová 

Brigita, Ing. 

Pohybová činnost s didaktikou PP1=2x3 

Pohybová činnost s didaktikou PP1D=2x8 
6 16   

Černíková 

Vjalcovská 

Lenka, Mgr. 

Hudební výchova s didaktikou PP2=2x3 

Hra na klavír PP1, PP2=2 

Hudební výchova s didaktikou PP2D=2x12 

Hra na klavír PP1D=8 

Hra na klavír PP2D=8 

8 40   

Dodd Paul Anglický jazyk CR1, ŘHP1, MLZ1, FŘ1, IT1, PP1=3 

Anglický jazyk – konverzace ŘHP1=2 

Anglický jazyk konverzace MLZ1, FŘ1=2 

Anglický jazyk konverzace MLZ2=2 

Anglický jazyk konverzace MLZ3=2 

11 0   

Dorda Michal, 

Ing. Ph.D., doc. 

Technologie v dopravě a přepravě MO2=2 

2 0   

Dudysová Pavla, 

Ing. 

Mezinárodní obchod 3 MO2=2 

2 0   

Dvoroková 

Kateřina, Ing., 

Ph.D. 

Bankovnictví FŘ1=3 

Bankovnictví FŘ3=3 

Pojišťovnictví FŘ3=3 
9 0   
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Fojtík Rostislav, 

Ing., Ph.D. 

Základy programování IT1=3 

3 0   

Forman Václav Gastronomické služby ŘHP1=2 

Food and Beverage management ŘHP3=3 
5 0   

Hubáček 

Jaroslav Ing. 

Základy diskrétní matematiky IT1=3 

3 0   

Humlová Vlasta, 

Ing. Ph.D. 

Kapitálové trhy FŘ2=3 

Náklady, kalkulace, ceny MO2, FŘ3=3 

Náklady, kalkulace, ceny FŘ2=3 
9 0   

Chlopecký 

Jakub, Ing. 

Ph.D. 

Finanční řízení FŘ2=3 

Finanční řízení FŘ3=4 
7 0   

Ivanská Zdeňka, 

Mgr. 

Matematika s didaktikou PP1=2 

2 0   

Janečková 

Viktorie, Ing. 

Ph.D. 

Účetnictví FŘ1=4 

Účetnictví II FŘ2=3 
7 0   

Janíková Zuzana Anglický jazyk CR1, ŘHP1, MLZ1, FŘ1, IT1, PP1=3 

Anglický jazyk PP2=3 
6 0   

Juráková Šárka, 

Ing. 

Podnikové finance FŘ2=3 

Veřejná ekonomika a finance FŘ2=3 
6 0   

Káňová Jana, 

PhDr. 

Anglický jazyk CR1, ŘHP1, MLZ1, FŘ1, IT1, PP1=3 

Anglický jazyk CR3=3 
6 0   

Kaiseršotová 

Lada, Ing. 

Řízení destinace cestovního ruchu CR1=2 

Provoz cestovní kanceláře a agentury CR1=3 

Základy marketingu CR1=2 
7 0   

Klabusayová 

Naděžda, doc., 

Ing., CSc. 

Logistika MO2=2 

 
2 0   
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Klimoszek Jan Gastronomické služby ŘHP3=3 

3 0   

Krajčová Jiřina, 

Ing., Ph.D. 

Účetnictví MLZ2, MO2=3 

Daňový systém FŘ2=3 
6 0   

Kubíková 

Martina, Mgr. 

Informační a komunikační technologie v cestovních 

ruchu CR1, FŘ1=2 

Informační a komunikační technologie 

PP1D=8 

Kancelářský software IT1=2 

4 10   

Kučerová 

Dagmar Bc. 

Odborná praxe CR2, ŘHP2, MO3=4 

Průběžná pedagogická praxe PP2=2 

Průběžná pedagogická praxe PP2D=6 
6 6 6  

Kučerová Jana, 

Mgr. 

Matematika s didaktikou PP1D=8 

Matematika s didaktikou PP2D=8 

 
0 16   

Kvasniaková 

Iva, Ing. 

Anglický jazyk PP1D=20 

Anglický jazyk PP2D=20 
0 40   

Lokajová 

Zuzana, JUDr. 

Právo MLZ1=2 

Právo MLZ2=2 

Právo MLZ3=3 
7 0   

Lukášová Jitka, 

Mgr. 

Španělský jazyk CR3, ŘHP3=4 

4 0   

Maková 

Naděžda, Mgr. 

Demografie ŘHP1=2 

Kvantitativní metody MLZ1=2 

Statistika IT1=2 
6 0   

Masnikosová 

Pavla, Mgr. 

Projektové řízení MLZ2=2 

2 0   

Meléndez 

Miguel, Ing. 

Španělský jazyk CR1=4 

4 0   
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Mynarzová 

Monika, Ing. Bc. 

Ph.D. 

Ekonomie CR1, ŘHP1=3 

Finanční řízení podniku MLZ2=3 

 
6 0   

Nespěšný 

David, Ing. 

MBA 

Osobní image a manažerské dovednosti MLZ3=2 

Absolventský seminář MLZ2=2 

Informační a komunikační technologie PP1D=10 
4 10   

Ondrúš 

Miroslav, JUDr. 

Právo CR1, ŘHP1, FŘ1=2 

Právo II FŘ3=3 
5 0   

Otrubová Alena, 

Mgr. 

Logopedie a kultura řeči PP2=2 

2 0   

Piterková 

Veronika, Mgr. 

Český jazyk, literatura a didaktika PP1=2 

Český jazyk, literatura a didaktika PP1D=8 

Český jazyk, literatura a didaktika PP2D=8 
2 16   

Pospíšilová 

Naďa, Mgr. 

Anglický jazyk v hotelnictví ŘHP1=3 

Anglický jazyk ŘHP3=3 
6 0   

Pokludová Jitka, 

Mgr. 

Ruský jazyk ŘHP3=4 

4 0   

Plachetková 

Petra, Ing. 

Účetnictví na PC FŘ3=2 

Účetnictví II FŘ3=4 
6 0   

Rosová 

Michaela, Mgr. 

Technika obsluhy a služeb ŘHP3=3 

Sociální politika MLZ3=3 

 
6 0   

Rychecká Hana, 

PaedDr. 

Dějiny kultury CR3=3 

3 0   

Rýznar Jiří, Ing.  Anglický jazyk PP1D=20 

0 20   

Řeháková Jana, 

Mgr. 

Anglický jazyk AJ PP1D=20 

Anglický jazyk AJ PP2D=20 
0 40   
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Petra 

Řepišťáková 

Etika a etiketa CR3, ŘHP3=3 

Filozofie a etika MLZ3=2 

Společenské vědy FŘ3=2 
7 0   

Silberová 

Andrea, Mgr. et 

Mgr. 

Andragogika MLZ1=3 

Didaktika PP1=3 

Pedagogika I PP1=4 

Pedagogika II PP1=4 

Pedagogika III PP2=4 

Pedagogika IV PP2=3 

Pedagogika PP1D=16 

Didaktika PP1D=14 

Pedagogika PP2D=14 

21 44   

Silberová Aneta, 

Mgr. 

Dramatická výchova PP2=2x2 

Výtvarná výchova s didaktikou PP2=3 

Dramatická výchova PP2D=2x8 

Výtvarná výchova s didaktikou PP2D=12 

7 28   

Smolka Pavel, 

Ing. Ph.D. 

Počítačové sítě IT1=2 

Základy operačních systémů IT1=2 

Databázové systémy IT1=3 
7 0   

Šarochová 

Alena, Mgr. 

Sociální psychologie MLZ2=2 

Sociální politika MLZ2=2 

Psychologie práce MLZ3=2 

Sociálně právní ochrana dětí PP2D=8 

6 8   

Široký Jaromír, 

Ing. Ph.D. 

Technologie v dopravě a přepravě MO2=2 

2 0   

Špirková 

Stanislava, 

Mgr. 

Ruský jazyk CR1=4 

Průvodcovská činnost CR1=3 

Specifické formy cestovního ruchu CR3=3 

Služby cestovního ruchu CR3=3 

Geografie cestovního ruchu CR3=3 

Absolventský seminář CR3, ŘHP3, MLZ3=3 

Absolventský seminář FŘ3=2 

21 0 21  

Štverková Hana, 

Ing. Ph.D., MBA  

Ekonomika obchodního závodu FŘ1=4 

4 0   

Šuška Stanislav, 

Mgr. 

Sportovní aktivity FŘ1, IT1=2 

Sportovní aktivity MLZ1=2 
4 0   

Ťapťuch Marek, 

Ing. 

Technické vybavení IT1=3 

Informační a komunikační technologie PP1=2x2 

Informační a komunikační technologie PP1D=10 
7 10   
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Tlolková Hana, 

Mgr. 

Anglický jazyk CR1, ŘHP1, MLZ1, FŘ1, IT1, PP1=3 

Anglický jazyk PP2=3 
6 0   

Uhrová Zdenka, 

Mgr. 

Biologie dítěte PP1=2 

Biologie dítěte PP1D=10 
2 10   

Vilášková 

Miriam, Ing. 

Public relations MLZ3=3 

3 0   

Vlček Marek, 

Ing. 

Ekonomika hotelu, obchodního závodu ŘHP1, 

MLZ1=3 

Management hotelnictví ŘHP1=2 

Management MLZ1, FŘ1=3 

Organizační chování MLZ1=2 

Personální práce MLZ2=3 

Personální práce MLZ3=4 

Marketing FŘ2, MO2, MLZ2=2 

Marketing FŘ2=1 

Mezinárodní marketing MO2=1 

 

21 0 21  

Vlhová Karla, 

PhDr. 

Obchodní korespondence MLZ1, FŘ1=2 

2 0   

Zajíčková 

Barbora, Mgr. 

Německý jazyk CR1=4 

Psychologie I PP1=2 

Průběžná pedagogická praxe PP1=1 

Německý jazyk MO2=4 

Psychologie II PP2=3 

Psychologie III PP2=3 

Německý jazyk CR3, ŘHP3=4 

Psychologie PP1D=10 

Průběžná pedagogická praxe PP1D=6 

Psychologie PP2D=14 

21 30   

Zátopek Michal, 

Bc. 

Hotelový provoz ŘHP1=2 

Hotelový provoz ŘHP3=3 
5 0   

 

Celkový počet interních vyučujících:    7 

Celkový počet externích vyučujících:  53 

Celkem vyučujících v letním období školního roku 2019/2020:   60 
 

*DES – denní forma vzdělávání, DAS – dálková forma vzdělávání, MLZ – Management lidských zdrojů, ŘHP – Řízení 

hotelového provozu, MO – Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství, CR – Cestovní ruch, FŘ – Finance, účetnictví, finanční 

řízení, IT – Informační technologie 
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 3.3 Vedoucí vzdělávacích programů ve školním roce 2019/2020 

Mgr. Stanislava Špirková – vedoucí vzdělávacího programu Cestovní ruch. 

Ing. Marek Vlček – vedoucí vzdělávacích programů Řízení hotelového provozu a Management 

lidských zdrojů.  

Ing. Alena Bolková – vedoucí vzdělávacího programu Mezinárodní obchod, přeprava, zasilatelství. 

Mgr. Barbora Zajíčková – vedoucí vzdělávacích programů Finance, účetnictví, finanční řízení a 

Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní i dálková forma) 

Mgr. et. Mgr. Andrea Silberová – vedoucí vzdělávacího programu Informační technologie. 

 

3.4 Správní zaměstnanci ve školním roce 2019/2020: 

Bc. Dagmar Kučerová   Studijní oddělení 

Elen Cáhlíková/Marcela Eliašová     Asistentka ředitelky školy 

Pavla Bražinová      Vedoucí ekonomického úseku  

Ing. Lenka Vavříková   Ekonomka školy 

Pavel Balušek     Údržba školy 

Libuše Kociolková    Recepce školy  
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4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V ROCE 2019/2020 

(stav k 30. 9. 2019) 

Na AHOL – Vyšší odbornou školu pro školní rok 2019/2020 podalo přihlášku 167 absolventů 

středních škol. První kolo přijímacího řízení proběhlo 3. – 4. 6. 2019, poté následovalo dalších sedm 

kol přijímacího řízení.  

 

K 30. září 2019 bylo přijato do prvních ročníků denní formy vzdělávání celkem 120 studentů, 

do dálkové formy celkem 47 studentů.  

 

Studenti přijatí do prvních ročníků denní formy vzdělávání: 

13 studentů vzdělávacího programu Cestovní ruch 

15 studentů vzdělávacího programu Finance, účetnictví, finanční řízení  

14 studentů vzdělávacího programu Informační technologie  

21 studentů vzdělávacího programu Management lidských zdrojů 

34 studentů vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika 

23 studentů vzdělávacího programu Řízení hotelového provozu 

 

Studenti přijatí do prvního ročníku dálkové formy vzdělávání: 

47 studentů vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika 

 

Školné pro školní rok 2019/2020 bylo stanoveno pro denní a dálkovou formu vzdělávání následovně:  

 

1. ročník denní formy vzdělávání   12 500,- Kč  

2. ročník denní formy vzdělávání  10 400,- Kč  

3. ročník denní formy vzdělávání   10 600,- Kč  

1. ročník dálkové formy vzdělávání  15 200,- Kč 

2. ročník dálkové formy vzdělávání  15 600,- Kč 

 

  

Splátky jsou pololetní s termínem splatnosti do 31. července (za zimní období) a do 31. ledna (za letní 

období) daného školního roku. Školné za první období prvního ročníku se platí při podpisu Smlouvy 

o vzdělávání.  
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Tab. 5 Počty uchazečů přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 (stav k 30. 9. 2019) 

 

Název oboru Forma vzdělávání Počet přijatých 

Cestovní ruch denní 13 

Finance, účetnictví, finanční 

řízení 
denní 15 

Informační technologie denní 14 

Management lidských zdrojů Denní 21 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
denní 34 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
dálková 47 

Řízení hotelového provozu denní 23 

   

Celkem 

 
denní + dálková forma 167 
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5 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ  

  

5. 1 Hodnocení vzdělávání za školní rok 2019/2020  

K  31. 10. 2019 bylo přijato ke vzdělávání 167 studentů prvních ročníků (120 denního studia, 47 

dálkového studia). Celkový počet studentů na AHOL – Vyšší odborné škole byl k uvedenému 

datu 283 studentů. Z tohoto počtu bylo 208 studentů denní formy vzdělávání a 75 studentů dálkové 

formy vzdělávání. V průběhu školního roku pak 23 studentů denní formy vzdělávání vykonalo 

absolutorium, 19 studentů ukončilo, přerušilo nebo opakuje ročník. 
  
Hodnocení výsledků vzdělávání studentů probíhalo v uplynulém školním roce v souladu s § 99,  

odst.  1-3 zákona č. 561/2004 Sb., § 5, odst. 1–12 vyhlášky MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. a čl. 5 

Studijního a klasifikačního řádu QP-02 z 1. 9. 2019. 
  

Tabulky hodnocení výsledků vzdělávání 

Tab. 6  Denní forma vzdělávání - stavy počtu studentů v denní formě vzdělávání 

    

Studijní 

skupina 

Stav  

k 31. 10. 

2019 

Ukončení/přerušení/opakování  

studia 

Stav  

k 31. 8. 2020 

CR1 14 -6 8 

CR2 7  7 

CR3 10 -10 0 

FŘ1 15 -2 13 

FŘ2 2  2 

FŘ3 4 -4 0 

IT1 13  13 

MLZ1 21           21 

MLZ2 12  12 

MLZ3 10 -10 0 

MO2 1  1 

MO3 3 -3 0 

PP1 34 -3 31 

PP2 32 -2 30 

ŘHP1 23 -6 17 

ŘHP2 4  4 

ŘHP3 3 -3 0 

Celkem 208 

 

30 – absolutorium 

19 – ukončení, přerušení, 

opakování 

 

159 

 

Poznámka: K absolutoriu bylo připuštěno 21 studentů, 9 studentů nebylo k absolutoriu 

připuštěno pro nesplnění studijních povinností. 
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Tab. 7  Studijní průměry v denní formě vzdělávání – srovnání zimní a letní výukové období 

 

Studijní 

skupina 

Studijní průměr 

zimní období 

Studijní průměr 

letní období 

Celkový studijní 

průměr 

CR1 1,71 1,29 1,50 

CR2 1,78 1,00 1,39 

CR3 1,87 1,59 1,73 

FŘ1 1,85 2,04 1,95 

FŘ2 1,56 1,33 1,45 

FŘ3 1,00 1,47 1,24 

IT1 1,66 1,87 1,76 

MLZ1 1,58 1,46 1,52 

MLZ2 1,87 1,78 1,82 

MLZ3 1,00 1,79 1,40 

MO2 2,20 2,50 2,35 

MO3 1,52 1,00 1,26 

PP1 1,75 1,40 1,58 

PP2 1,72 1,42 1,57 

ŘHP1 1,82 1,54 1,68 

ŘHP2 1,84 1,00 1,42 

ŘHP3 1,95 2,00 1,98 

Průměrný 

prospěch 
1,69 1,58 1,64 

 

Tab. 8  Dálková forma vzdělávání - stavy počtu studentů v dálkové formě vzdělávání 

    

Studijní 

skupina 

Stav  

k 31. 10. 

2019 

Ukončení/přerušení/opakování  

studia 

Stav  

k 31. 8. 2020 

PP1D 24 -3 21 

PP1E 23 -1 22 

PP2D 28  28 

Celkem 75 
4 – ukončení, přerušení, 

opakování 
71 

 

Tab. 9 Studijní průměry v dálkové formě vzdělávání 1. - 2. ročník 

 

Studijní 

skupina 

Studijní 

průměr zimní 

období 

Studijní 

průměr letní 

období 

Celkový 

studijní 

průměr 

PP1D 1,63 1,36 1,50 

PP1E 1,58 1,39 1,48 

PP2D 1,49 1,38 1,43 

Průměrný 

prospěch 

1,57 1,38 1,47 
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Graf č. 1 Grafické srovnání průměrů u jednotlivých vzdělávacích programů denního studia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2  Celkový studijní průměr 
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5. 2 Absolutoria – hodnocení absolutorií  

  

Termín: 13. září 2019 – opravný a náhradní termín absolutorií denní formy vzdělávání 

 

 Absolutorií se zúčastnili dva studenti.  

 Studenti byli ze vzdělávacích programů Cestovní ruch a Management lidských zdrojů. 

 

 

Tab. 10  Přehled výsledků absolutoria v náhradním a opravném termínu 

 

Vzdělávací program 
Září 2019 

Opravný a náhradní termín 

Cestovní ruch (opravný termín 

z odborných předmětů) 
Denní forma 1 student (P) 

Management lidských zdrojů (náhradní 

termín) 
Denní forma 1 student (P) 

 

Vysvětlivky – PV – prospěl/a s vyznamenáním, P – prospěl/a, N – neprospěl/a 

 

Termín: 8. – 9. června 2020 – řádný termín absolutorií denní formy vzdělávání 

 

 Absolutorium proběhlo v termínu 8. – 9. června 2020. Tento termín byl řádným termínem 

absolutorií pro studenty denní formy vzdělávání vzdělávacích programů Cestovní ruch; 

Finance, účetnictví, finanční řízení; Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství; 

Management lidských zdrojů a Řízení hotelového provozu. 

 Absolutorií se zúčastnilo v řádném termínu 8. – 9. června 20209 celkem 21 studentů, z toho 

úspěšně absolvovalo zkoušky 21 studentů, z nichž ve vzdělávacím programu Managementu 

lidských zdrojů 5 studentů, ve vzdělávacím programu Finance, účetnictví, finanční řízení 4 

studenti, v Řízení hotelového provozu 3 studenti, v Mezinárodním obchodu, přepravě, 

zasílatelství 3 studenti, a ve vzdělávacím programu Cestovní ruch 6 studentů. 

 Celková úspěšnost absolutorií činí 100 %. 

 Celkem s vyznamenáním absolvovalo 11 studentů, což činí 52,38 % 
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Tab. 11  Přehled výsledků absolutoria v řádném termínu 

(studenti denní formy vzdělávání, 8. – 9. 6. 2020) 

 

Vzdělávací program 
červen 2018 

řádný termín 

Mezinárodní obchod, přeprava, 

zasílatelství 
denní forma 3 

Cestovní ruch denní forma 6 

Finance, účetnictví, finanční řízení denní forma 4 

Management lidských zdrojů denní forma 5 

Řízení hotelového provozu denní forma 3 

 

Tab. 12  Počty studentů u absolutorií 

Vzdělávací program 
Prospěl/a s 

vyznamenáním 
Prospěl/a Neprospěl/a 

Mezinárodní obchod, přeprava, 

zasílatelství 2 1  

Cestovní ruch 4 2  

Finance, účetnictví, finanční řízení 1 3  

Management lidských zdrojů 3 2  

Řízení hotelového provozu 1 2  

 

CR  Prospělo s vyznamenáním   4 (z toho 2 samé jedničky)  

MLZ Prospělo s vyznamenáním  3 (z toho 3 samé jedničky)  

MO Prospělo s vyznamenáním  2 (z toho 0 samé jedničky) 

FŘ Prospělo s vyznamenáním  1 (z toho 0 samé jedničky)  

ŘHP Prospělo s vyznamenáním  1 (z toho 0 samé jedničky)  

 

   

Z 21 studentů bylo ohodnoceno samými jedničkami 5 studentů, což činí 23,81 %.  

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

Termín 18. září 2020 – náhradní a opravný termín absolutorií 

 

 Absolutorií v náhradním a opravném termínu se zúčastnili celkem 3 studenti, kteří dosáhli 

hodnocení prospěl/a. 

 Náhradní a opravný termín absolutoria proběhl 18. září 2020. Pro 3 studenty se jednalo o 

opravný a náhradní termín absolutorií. Tohoto termínu se účastnili studenti denní formy 

vzdělávání vzdělávacích programů Cestovní ruch a Management lidských zdrojů 

 

Tab. 13  Přehled výsledků absolutoria v náhradním a opravném termínu (studenti denní formy 

vzdělávání, 18. 9. 2020) 

 

Vzdělávací program 
září 2020 

náhradní a opravný termín 

Cestovní ruch (náhradní termín) denní forma 2 (PV) 

Management lidských zdrojů (náhradní 

termín) 
denní forma 1 (P) 

 

Vysvětlivky – PV – prospěl/a s vyznamenáním, P – prospěl/a, N – neprospěl/a 
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6  MATERIÁLNÍ PODMÍNKY A ZABEZPEČENÍ  

6. 1 Specializované učebny  

Teoretická příprava studentů probíhala formou přednášek, seminářů, konzultací a cvičení, 

v souladu s akreditovanými vzdělávacími programy a byla realizována jednak v prostorách AHOL 

– Vyšší odborné školy se sídlem na ulici Dušní 1106/8, Ostrava-Vítkovice. Prostory objektu 

kapacitně odpovídaly počtu studentů a vzdělávacím programům. Výuka probíhala ve standardních 

učebnách vybavených novým školním nábytkem, keramickými tabulemi a PC pro pedagogy s 

možností připojení do Intranetu a Internetu. Evidence probraného učiva a docházky studentů se 

prováděly v programu Bakaláři. Škola disponuje deseti učebnami, ve kterých se vedení školy 

snažilo modernizovat a inovovat audiovizuální techniku k realizaci výuky. Učebny disponují 65¨ 

LCD obrazovkami Samsung Flip s konektivitou na Internet. Didaktická technika je moderní, 

funkční a v procesu výuky plně využívána.  

  

Pro výuku cizích jazyků byly k dispozici tři učebny s odpovídající didaktickou technikou. 

  

Studenti měli možnost využívat tři odborné učebny s IT technikou s odpovídající kapacitou a 

nadstandardním vybavením (moderním hardwarem i softwarem, školním nábytkem).   

 

Všechny počítače jsou připojeny do sítě s operačním systémem MS Windows 10, je na nich 

nainstalován balík Microsoft Office. Škola je připojena k Internetu pomocí bezdrátového 

připojení o rychlosti 35 Mb/s a vyšším, uživatelé mají tak neomezený přístup.  

  

Hardwarové i softwarové vybavení obou učeben je plně srovnatelné s vybavením počítačových 

učeben na vysokých školách. Každý student měl k dispozici svůj počítač, popř. notebook, který 

mohl využívat pro vlastní vzdělávání, tvorbě seminárních prací a prezentací. Přístup k Internetu 

byl garantován všem studentům bezplatně a neomezeně. V učebnách byla zajištěna kvalifikovaná 

obsluha, kterou zabezpečoval správce počítačové sítě. V celém areálu je připojení na Internet 

pomocí Wi-Fi a kabeláže (RJ45). 

 

Tab. 14 Přehled techniky v jednotlivých učebnách 

Učebna Popis - zabezpečení 

216 2x tabule (1x notová osnova), 1x LCD Samsung Flip 65¨, konektivita na Internet, 

PC AIO + 1x klavír 

202 1x tabule, 1x LCD Samsung Flip 55¨ mobilní, konektivita na Internet, PC AIO 

203 Počítačová učebna, 17x PC AIO, 1x LCD Samsung Flip 65¨, konektivita na 

Internet, 1x klasická tabule 

204 1x PC AIO, 1x Samsung Flip 65¨, 10x PC desktop 

205 24x notebook, 1x interaktivní tabule 

210 1x Smart LCD 65¨, PC Dell desktop 

211 1x LCD Samsung Flip 65¨, 1x tabule 

AULA 1x notebook pro obsluhu audiovizuální interaktivity, 1x dataprojektor laserový 

118 1x notebook pro obsluhu interaktivní tabule, 1x tabule klasická 

Knihovna 1x LCD 65¨, PC Dell desktop, 1x tabule 

 

Každý pedagog disponuje svým vlastním notebookem, s přístupem do všech potřebných systémů. 

K dispozici měl a má kompletní sadu MS Office 2016, elektronickou poštu, Internet atd. Studenti 
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od února 2020 mají také přístup do online prostředí, kde jim škola poskytuje přístup k programům 

sady MS Office 365, jehož součástí je také LMS program TEAMS. Student má možnost, na 

základě licenčního ujednání instalovat sadu MS Office 365 až na pět svých zařízení. 

 

 

Obr 1.  Přístup online do systému O365 pro studenty AHOL – Vyšší odborné školy 

 

 
 

Obr 2.  Modernizovaná počítačová učebna* 

 

 PC AIO, RAM 16  GB, grafika 2 GB, SSD 256 GB, OS Win 10 Pro + 65¨ Samsung Flip. 
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6. 2  Knihovna  

Pro zkvalitňování vzdělávání, rozvíjení informovanosti a k samostudiu studentů i pedagogů slouží 

školní knihovna, která se nachází v blízkosti hlavního auditoria. Fondy knihovny jsou vedeny v 

elektronické podobě v programu Bakaláři. Studenti mohli knihovnu navštěvovat kdykoliv, měli k 

dispozici PC s připojením na Internet i vnitřní síť Intranet, kde si mohli zjistit aktuální stav knih, 

časopisů, studijní literatury a pomůcek. Knihovnu mohli zároveň využívat i jako studovnu.  

  

Knihovna byla doplňována o aktuální tisk – denní tisk (Hospodářské noviny), odborné časopisy 

(Ekonom, Marketing a média, Gastronomie, COT, Bankovnictví, Moderní řízení, Řízení školy, 

Učitelské noviny, zahraniční časopisy), a nově vydávané tituly knih, odborné literatury, CD a 

DVD.  

 

Ve školním roce 2019/2020 knihovna disponovala také cizojazyčnými tituly (AJ, NJ, FJ, ŠJ, IJ, 

RJ, PJ), včetně  videí, pracovních sešitů a slovníků. Odborná literatura byla zaměřena na oblasti 

ekonomiky, účetnictví, daňové soustavy, bankovnictví a pojišťovnictví, marketingu, 

managementu, mezinárodního obchodu, dopravy, finančního řízení, výpočetní techniky, 

matematiky, statistiky, cestovního ruchu, hotelnictví, obsluhy, historie, sociologie, zdraví, 

filozofie, psychologie, historie, legislativy ČR, dále se zde nachází publikace týkající se EU, 

sborníky a almanachy. 

 

Vyšší odborná škola si kladla (a klade) za cíl zvyšovat podíl elektronicky zpracovaných pramenů 

informací v lokální síti.  Na Intranetu jsou uložena a zpřístupněna veškerá skripta, vzdělávací 

opory, seznamy absolventských prací, okruhy k absolutoriu, formuláře a pokyny k zadání 

absolventské práce, harmonogram školního roku, studijní řád, rozvrhy hodin a konzultací. 

Pracuje-li student na Intranetu, je jeho činnost monitorována interním systémem. Student má vždy 

k dispozici počítač v počítačové učebně, který může využívat nejen v průběhu vlastní výuky, ale 

i k samostudiu, tvorbě seminárních prací, prezentací a při zpracovávání absolventské práce. Od 

roku 2018 se AHOL – Vyšší odborná škola aktivně účastní projektu Inovace vyššího odborného 

vzdělávání, jehož výstupem jsou mimo jiné také elektronické studijní materiály. Všechny výstupy 

jsou k dispozici studentům v následujícím elektronickém uložišti. Tvůrci elektronických opor jsou 

také interní pedagogové AHOL – Vyšší odborné školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Otevřené studijní materiály určené pro studenty vyšší odborné školy: 

https://www.vovcr.cz/portal/home/blocks 

https://www.vovcr.cz/portal/home/blocks
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7  ODBORNÁ PRAXE  

 Odbornou praxi ve školním roce 2019/20 v AHOL – Vyšší odborné škole vykonávalo: 

 

a) v zimním semestru: 

10 studentů 3. ročníku programu vzdělávání Management lidských zdrojů (560 hod./student), 

4 studenti 3. ročníku programu vzdělávání Finance, účetnictví, finanční řízení (560 

hod./student). 

 

b) v letním semestru: 

7 studentů 2. ročníku programu vzdělávání Cestovní ruch (560 hod./student), 

4 studenti 2. ročníku programu vzdělání Řízení hotelového provozu (560 hod./student) 

3 studenti 3. ročníku programu vzdělávání Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství (560 

hod./student) 

1 student 2. ročníku Mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství, 2 hod./týdně 

33 studentů 1. ročníku Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma, 1 hod./týdně 

30 studentů 2. ročníku Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma, 2 hod./týdně 

45 studentů 1. ročníku Předškolní a mimoškolní pedagogika, dálková forma, 6 hod./semestr (2 

třídy) 

28 studentů 2. ročníku Předškolní a mimoškolní pedagogika, dálková forma, 6 hod./semestr 

 

Tabulka č. 15 Odborná praxe (denní + dálkové studium) 

 

Odborná praxe – denní 

studium 

Zimní 

semestr  

Letní semestr Celkem 

oba 

semestry 

(bez 

dálk. st.) % 

Denní 

st. 

Dálk. 

st. 

Celkem tříd 2 6 3 8   

Celkem studentů 14 78 73 92   

Celkem odpr. hodiny 7 194 8 048 378 15 242  

Celkem zamešk. hodiny 646 1 312 60 1 958 11,38 % 

Zapl. produktivní činnost (hod.) 5 611 2 117 0 7 728 44,93 % 

 

Z přehledu vyplývá, že ve šk. roce 2019/20 odbornou praxi vykonávalo celkem 92 studentů 

denního studia. Studenti odpracovali celkem 15 242 hod., zameškali 1 958 hod., tj. 11,38 % 

z plánovaných odpracovaných hodin.  

 

Studenti dálkového studia ve šk. roce 2019/20 odpracovali 378 hodin, zameškali 60 hodin, tj. 

15,87 % z plánovaných odpracovaných hodin.  

 

Produktivní činnost byla studentům denního studia zaplacena za 7 728 hod., tj. 44,93 % 

z odpr. hodin. Nižší počet hodin produktivní činnosti ovlivnil zákaz konání praktického 

vyučování na základě nařízení vlády. 

 

K organizacím, u kterých studenti vykonávali odbornou praxi, patří např.: Okresní správa 

sociálního zabezpečení Frýdek-Místek, Tieto Czech s.r.o., Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., 

Quality Hotel Ostrava City, M – CENTRUM, a.s., Sportovní klub Skalický dvůr, Základní škola 

Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, Amazing fitness a posilovna, Model Obaly a.s., 
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Lázně Teplice nad Bečvou a.s., VICTORIA, Autodoprava MEMA, Gymnázium, základní škola a 

mateřská škola Hello s.r.o, Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, 

příspěvková organizace, Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 

příspěvková organizace, Základní škola a mateřská škola Montessori Ostrava, ZŠ a MŠ Krestova, 

ZŠ a MŠ Kučery, ZŠ a MŠ Lukášové. 

 

Tabulka č. 16 – Odborná praxe celkem – srovnání v letech 

 

Školní rok 
Počet studentů 

dálk. studium 

Počet studentů  

denní studium 

Odpr. hodiny  

dálk. studium 

Odpr. hodiny 

denní studium 

2017/18 12 32 1 320 16 577 

2018/19 32 75 180 17 111 

2019/20 73 92 378 15 242 

 

Graf č. 3 -  Porovnání školních let 2017/18 – 2019/20 

 

 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že ve školním roce 2019/2020 vykonávalo odbornou praxi 72 studentů 

dálkového studia, což je o 41 studentů více než v předcházejícím školním roce.  

 

Ve školním roce 2019/20 oproti roku 2018/2019 došlo také k mírnému navýšení počtu 

odpracovaných hodin u dálkového studia o 180. Tato situace byla jednak zapříčiněna navýšením 

studentů dálkové formy studia a částečně zameškanými hodinami odborné praxe. Ve školním roce 

2017/18 vykonávali odbornou praxi také studenti 4. ročníků dálkového studia vzdělávacích 

programů ve výši 110 hodin na studenta. Dále došlo k mírnému zvýšení počtu studentů v denní 

formě studia o 17, tj. o 22,66 %. Příčinou nižšího počtu odpracovaných hodin je neabsolvování 

odborné praxe 3 studentů denní formy studia. 

 

Závěr k odborným praxím 

Odborná praxe studentů školy je z převážné většiny zajištěna ze strany studentů, kteří si již sami 

financují své bydlení a živobytí a nemají zájem o odbornou praxi bez zaplacené produktivní 

činnosti. Nižší hodnotu zaplacené produktivní činnosti ovlivnil zákaz konání praktického 

vyučování dle nařízení vlády ze dne 12. 3. 2020. Zahraniční odborné praxi se zúčastnila jedna 

studentka vzdělávacího programu Cestovní ruch (Quality Hotel and Leisure Center Youghal, 

Irsko). 
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8  ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ 

8. 1 Koncepce školního poradenského pracoviště (ŠPP) v AHOL – Vyšší odborné 

škole 

Školní poradenské služby v AHOL - Vyšší odborné škole, zajišťuje školní speciální pedagog. Ten 

úzce spolupracuje se studijním oddělením a s vedoucími vzdělávacích programů,  v případě 

potřeby také s externími pedagogickými pracovníky. ŠPP je podřízeno řediteli školy. Odborná 

poradenská činnost je zajišťována speciálním pedagogem s kvalifikačními požadavky dle zákona 

o pedagogických pracovnících na tuto pozici. Koncepce školních poradenských služeb, zahrnuje 

popis činností a vymezení odpovědnosti ŠPP, minimální preventivní program školy (MPP). Tuto 

koncepci zpracovává a každoročně aktualizuje a vyhodnocuje školní speciální pedagog 

v součinnosti s vedoucími vzdělávacích programů, studijním oddělením a vedením školy. Roční 

plán práce, MPP a hodnotící zprávu o činnosti ŠPP předkládá ke schválení řediteli školy. 

8. 2 Hodnotící zpráva školního poradenského pracoviště v AHOL – Vyšší 

odborné škole  

Školní poradenské pracoviště bylo zřízeno ředitelem školy dle Vyhl. č. 197/2016 Sb., kterou se 

mění Vyhláška č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. září 2019. Vedením ŠPP byla 

pověřena Mgr. et Mgr. Andrea Silberová - školní speciální pedagog. Výstupem činnosti ŠPP za 

školní rok 2019/2020 je tato hodnotící zpráva, která je podkladem pro výroční zprávu školy. 

Školní poradenské služby jsou poskytovány poradenskými pracovníky školy: 

Školní speciální pedagog a vedoucí ŠPP: Mgr. et Mgr. Andrea Silberová 

Školní metodik prevence: Mgr. Stanislava Špirková 

Pozice výchovného poradce, kariérového poradce a školního psychologa nebyla zřízena. V rámci 

školního akčního plánu je výhledově plánováno zajištění funkce kariérového poradce školy 

s ohledem na maximálně možnou profesní přípravu a uplatnitelnost studentů v praxi. 

Tým ŠPP spolupracuje s vedením školy a se všemi pedagogickými pracovníky školy. 

Struktura ŠPP se ukázala jako funkční, společně se nám dařilo efektivně řešit všechny problémy 

spojené s výchovně vzdělávacím procesem. Z hlediska dlouhodobých cílů jsme si stanovili jako 

hlavní cíl poskytovat kvalitní poradenské služby pedagogům a studentům, tím zvyšovat kvalitu 

výuky. Jednotlivé cíle byly koncipovány takto: 

 Zajištění provozu ŠPP a zkvalitnění péče o studenty se speciálními vzdělávacími 

potřebami v souvislosti s novou legislativou, včetně metodické podpory pedagogů. 

 Zajištění péče o studenty nadané, studenty ohrožené studijním neúspěchem nebo 

předčasným ukončením vzdělávání. 

 Realizace primární prevence sociálně patologických jevů na škole. 

 Realizace DVPP na škole. 

 Depistážní a evaluační činnost na škole. 
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ŠPP ve spolupráci s vedením školy a dalšími pedagogy průběžně provádělo zejména depistážní 

a intervenční činnost. Byly realizovány individuální i skupinové konzultace a dle aktuální potřeby 

implementovány úkoly vyplývající z dlouhodobých cílů Minimálního preventivního programu, 

dále jen MPP, ty byly delegovány na pověřené pedagogy školy.  

Činnosti členů ŠPP se zaměřovaly na prevenci a řešení obtíží ve výukovém i zkouškovém období. 

V průběhu 1. výukového období nebylo zaznamenáno žádné chování, které bychom vyhodnotili, 

jako šikanu nebo jinak rizikové chování.  

Intervence zaměřené na klima studijních skupin nebyly realizovány, a to vzhledem k vytvořenému 

podpůrnému klimatu školy jako celku, které má již letitou tradici v rámci rodiny AHOL.  

Studijní skupiny druhých a třetích ročníků tvoří věkově a osobnostně již vyzrálá struktura zletilých 

studentů, u kterých je již upevněno kooperativní prostředí, poskytující dobré podmínky pro 

skupinovou kohezi, ale i samostatnou práci studentů při práci na studijních úkolech/projektech.  

Podpora skupinové koheze u prvních ročníků, včetně naplňování cílů MPP je realizována s 

podporou vedoucích jednotlivých studijních programů už v samotném počátku studia. Jedním 

z prvních kroků MPP je adaptační pobyt, který je realizován tradičně pro první ročníky, a to 

v prvním týdnu výukového období, v tomto školním roce ve dnech 4. až 5. září 2019 v rekreačním 

areálu Radost obce Vítkov.  

MPP vycházel z předpokladu, že škola je v oblasti klidové zóny Vítkovic, kde je výskyt 

rizikových míst z hlediska sociopatologických vlivů minimální. V lokalitě nejsou riziková 

zařízení z hlediska sociální patologie. Tento předpoklad se potvrdil. Ani školní bufet nelze 

považovat za rizikový, nebyly zaznamenány žádné rizikové situace predikující riziko vzniku 

sociálně patologických jevů. 

Tým podporující MPP tvoří vedení školy, vedoucí studijních programů a snaží se naplňovat 

veškeré cíle i přes kumulaci funkcí a náročnosti přímé i nepřímé pedagogické činnosti. Informace 

ŠPP a MPP jsou pravidelně aktualizovány na nástěnkách ŠPP v učebnách 202. Veškeré aktuální 

informace jsou studentům předávány prostřednictvím vedoucích studijních programů a studijními 

e-maily.  

Škola nemá zavedenu schránku důvěry, ani školní rozhlas, časopis. Studenti mohou využívat 

individuálních konzultací s vedoucími studijních programů a pracovníků ŠPP dle stanovených 

konzultačních hodin.  

Depistážní činnost ŠPP v rámci MPP nadále potvrzuje nutnost prevence kouření v blízkosti 

školní budovy. Ve šk. roce 2019/2020 nebyl zaznamenán výskyt patologických jevů, co se týká 

oblasti závislostí na látkách, ani poruch příjmu potravy. Nebyly evidovány známky jakéhokoliv 

stádia šikany. 

Efektivita MPP byla vyhodnocena pomocí SWOT analýzy a konzultována s vedením ŠPP. 

Výsledky evaluace byly projednány na poradě interních pedagogických pracovníků s vedením 

školy na konci 1. výukového období.  

2. výukové období bylo ze zcela objektivních příčin na základě nařízení vlády o zrušení prezenční 

výuky k 11. 3. 2020, vyňato z pravidelné evaluace. Evaluaci by nebylo možno provést z důvodu 

nouzového stavu, který znemožňuje přímou účast studentů ve výuce a znemožňuje tak realizaci 

plánovaných činností MPP a ročního plánu práce ŠPP.  
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Naplnění cílů MPP za 1. výukové období 

Cíl:  Dlouhodobý obecný cíl koresponduje s preventivní strategií 

školy, tzn. nulová tolerance závislostního chování na půdě školy, 

nulová tolerance násilí ve verbální i neverbální podobě, včetně 

šikany. 

Ukazatele dosažení cíle: Vyhodnocením záznamů z intervencí ŠPP a zpětné vazby 

ze skupinových intervencí. Vyhodnocení poznatků školního 

parlamentu nebylo možno realizovat pro nouzový stav od 11. 3. 

2020. 

 

Krátkodobé cíle:  Krátkodobé cíle jsou dílčími cíli strategie školy, tzn. primární 

prevence tabakismu, včetně vapingu 

1. Škola bude podporovat oblast primární prevence v oblasti 

jakéhokoliv projevu šikany, včetně mobingu  

a bossingu napříč profesní přípravou a vztahy mezi pedagogy 

a vedením školy. 

2. Škola bude podporovat oblast primární prevence v oblasti 

závislostí na procesech tj. gambling, netholismus, a 

přidružených jevů jako je nomofobie ad. 

3. Škola bude šířit osvětu v oblasti sociálně patologických jevů 

zejména se zaměřením na oblast jobdopingu  

a rizik poruch příjmu potravy se zaměřením na mentální 

bulimii, mentální anorexii, ortorexii, piku a bigarexii. 

Ukazatele dosažení cíle: Vyhodnocením záznamů z intervencí pracovníků ŠPP, zejména 

metodika prevence nebyl zaznamenán výskyt náznaků rizikového 

chování. 

V rámci MPP byly realizovány následující aktivity: 

Interní pedagogové zahrnuli do svých odborných předmětů oblast prevence rizikového chování 

a zaměřili se na profesní přípravu z hlediska primární prevence v hodinách odborných předmětů.  

 

První výukový týden byly realizovány v prostorách školy přednáškové akce prostřednictvím dvou 

interních pedagogů školy. Jednalo se o dva preventivní přednáškové 90ti minutové bloky se 

zaměřením na: 

 Bezpečnost v kyberprostoru. 

 Jobdoping jako možný důsledek syndromu vyhoření. 

Mimo plánovaný MPP byla realizována kulturně vzdělávací akce Mgr. Stanislavou Špirkovou 

19. 2. se zaměřením na primární prevenci v oblasti xenofobie, homofobie a rasismu pod názvem 

Transky, body, vteřiny v Divadle Petra Bezruče. 

Nepodařilo se realizovat individuální proškolení v rámci DVPP se zaměřením na primární 

prevenci, avšak tato metodická podpora byla nahrazena kvalitním přednáškovým cyklem v rámci 

Osvětové akce Noc práva dne 6. 3. 2020 v prostorách školy, ale i v dalších prostorách organizací 

podílejících se na realizaci tohoto projektu. Jednalo se zejména o tyto přednáškové bloky: 
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 Právo na ochranu před kyberkriminalitou. 

 Právo na aktivní obranu. 

 Právo na ochranu před informačními hrozbami a nástrahami v kyberprostoru. 

Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti bylo i přes nouzový stav k 11. 3. 2020, dosaženo 

stanovených cílů MPP a podařilo se rovnocennou alternativou naplnit i DVPP formou 

přednáškových cyklů se zaměřením na primární i sekundární prevenci velmi erudovaným týmem 

lektorů. 

Na základě výše uvedených zjištění se jeví jako žádoucí pokračovat i v následujícím školním roce 

v cílech MPP, který bude aktualizován nejpozději v měsíci srpnu, a budou s ním seznámeni 

všichni pedagogičtí pracovníci na poradě interního týmu nejpozději první týden v měsíci září 

2020.  

Výsledky vyhodnocení MPP a Hodnocení činnosti ŠPP pro školní rok 2019/2020 budou 

předloženy vedení školy nejpozději k 25. 5. 2020. S výsledky bude seznámen také interní tým 

pedagogů na interní poradě nejpozději na konci zkouškového období v měsíci červnu 2020.  

Evaluace za 1. výukové období je součástí přílohy Hodnotící zprávy o činnosti ŠPP za šk. rok 

2019/2020. Na evaluaci za 1. výukové období je navazuje aktualizace plánu kontrolní a hospitační 

činnosti pro šk. rok 2019/2020. Po poradě interního týmu, kde došlo ke zveřejnění výsledků 

evaluace, navazovaly individuální hodnotící pohovory se všemi interními pedagogy a vybranými 

externími pedagogy se zaměřením na odstranění případných nedostatků a upevnění kvality výuky 

napříč všemi studijními obory. 

Na výsledky evaluace bude navazovat rozšíření nabídky cyklů přednášek zejména pro posílení 

komunikativních a prezentačních dovedností a byla rozšířena oblast relaxačních zón pro studenty 

VOŠ (kožené dvojmístné a trojmístné sedačky). Možnosti rozšíření nabídky sortimentu školního 

bufetu a subjektivně vnímaných nedostatků v oblasti služeb nesouvisejících s výukovou činností 

byly projednány se zřizovatelem školního bufetu (SŠ GTL), majitelem pozemků přilehlých škole 

(otevírání školní branky). 

Vedení školy aktivně reagovalo na výsledky evaluace v 1. výukovém období zejména 

individuálními a skupinovými intervencemi/konzultacemi se studenty a pedagogy. Naplánováno 

bylo zvýšení četnosti hospitačních činností ve 2. výukovém období. Tuto hospitační činnost se 

nepodařilo realizovat vzhledem k nouzovému stavu v ČR. 

Evaluace se zaměřením na kvalitu výuky ve 2. výukovém období nebyla realizována standardní 

cestou prostřednictvím dotazníků, pouze individuálně získávána zpětná vazba o probíhající 

distanční formě výuky formou individuální telefonické nebo elektronické komunikace se 

studenty. Získané informace nelze objektivně vyhodnotit. Posloužily zejména pro aktualizaci 

provozního řádu a zvýšení připravenosti a větří flexibility v případě opakování stavu nouze apod..  

Oblast poradenské péče ŠPP (školní speciální pedagog/metodik prevence) 

Konzultační hodiny a poradenské služby ŠPP, tak jak byly poskytovány ve školním roce 

2019/2020 se osvědčily. Služby ŠPP jsou poskytovány  

 školním speciálním pedagogem Mgr. et Mgr. Andreou Silberovou 

andrea.silberova@ahol.cz 

 metodikem prevence Mgr. Stanislavou Špirkovou Stanislava.spirkova@ahol.cz 

mailto:andrea.silberova@ahol.cz
mailto:Stanislava.spirkova@ahol.cz


 

40 

 

Pravidelné konzultace každý pátek mezi 8. a 9. hodinou,  

dále pak individuálně, dle předchozí ústní, písemné či telefonické domluvy.  

Ve školním roce byly realizovány tyto poradenské služby: 

 Individuální konzultace/intervence se studenty: ŘHP1 4x, MLZ1 6x, PMP1 12x, PMP2 

17x, PMP1D 3x, PMP2D 1x. IT 8x,  

 Skupinové konzultace/intervence se studenty: IT 3x, ŘHP1 1x, PMP1 2x, PMP2 5x  

 Metodická podpora pedagogů/vedení školy: 22x 

 Konzultace se školským poradenským pracovištěm: 1x  

 Pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče nebyly na škole 

realizovány/nebyly doporučeny v rámci podpůrných opatření ŠPZ. 

Na škole ve školním roce 2019/2020 nebyl evidován žádný student v péči ŠPZ s nastaveným 

podpůrným opatřením. V rámci metodiky třístupňového modelu péče1 jsou realizovány u studentů 

s ohrožením studijního neúspěchu zejména individualizace ve výuce, motivace, formativní 

způsob hodnocení. Totéž platí u studentů se zdravotním znevýhodněním nebo vykazujícími 

nadání, zde je vhodné poskytovat nejen vyšší míru individualizace ve výuce, ale také podporu 

v rámci profesní přípravy, výhledově kariérové poradenství. 

Žádný ze studentů v rámci depistážních činností školního speciálního pedagoga nevykazoval 

potřebu podpory formou plánu pedagogické podpory, individuálního vzdělávacího plánu, ani 

nutnosti provést depistáž nebo vyšetření školským poradenským zařízením (PPP, SPC).   

Ve školním roce 2019/2020 byla navázána úzká spolupráce a součinnost studijního oddělení 

při podpoře studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně studentů nadaných nebo 

ohrožených studijním neúspěchem a předčasným ukončením vzdělávání. Vedením studijní 

agendy/oddělení je pověřena Bc. Dagmar Kučerová. dagmar.kucerova@ahol.cz  

Výhledově se jeví výhodné rozšíření kompetencí studijního oddělení, které v rámci kumulace 

funkcí zajišťuje i pedagogický pracovník referátu praxí o oblast kariérového poradenství, které se 

jeví jako plnohodnotné v oblasti poradenských služeb ŠPP. Toto zjištění bude předmětem dalšího 

naplňování školního akčního plánu/strategie školy. 

Úřední a konzultační hodiny studijního oddělení jsou stanoveny takto:  

Úterý   9.00 – 11.00 hod. 

Středa   13.00 – 14.00 hod. 

Pátek   13.00 – 14.00 hod. (primárně pro dálkové studium)  

 

Pro implementaci koncepčního záměru ŠPP se pozice školního metodika prevence ukázala jako 

formální, pro potřeby školy postačuje úzká spolupráce interního týmu a vedení školy při realizaci 

MPP s využitím metodické podpory školního speciálního pedagoga – vedoucího ŠPP. 

8. 3  Zdravý životní styl a škola podporující zdraví  

 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je výchova ke zdravému způsobu života, což 

                                                           
1 Třístupňový model péče 
http://www.nuv.cz/uploads/RAMP_S/publikace/MZ_3MP_DEF_verze_pro_webove_stranky_4.8.2014.pdf  

mailto:dagmar.kucerova@ahol.cz
http://www.nuv.cz/uploads/RAMP_S/publikace/MZ_3MP_DEF_verze_pro_webove_stranky_4.8.2014.pdf
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v pojetí holistickém (zahrnuje složku tělesnou, duševní a sociální) znamená, že složky jsou navzájem 

propojeny a tvoří harmonickou jednotu. Cílem výchovně vzdělávacího působení je student odpovědný 

za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Usilujeme o to, aby 

dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu byly součástí procesu výchovy a vzdělávání. 

Zkušený pedagog dokáže konkrétní témata prevence uplatnit v jakémkoliv předmětu či modulu. Lze 

je zařadit do různých částí osnov a učebních plánů a přitom využívat skupinové práce či jiných 

interaktivních a dalších aktivizujících metod. Jako rozhodující se jeví propojení: oblast zdravého 

životního stylu – výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity. Proto má 

naše škola zařazen do vzdělávacích programů modul Sportovní aktivity. Školní práce musí být 

postavena na dvou základních principech: na respektu k potřebám jednotlivce (studenta stejně jako 

učitele) i na komunikaci či spolupráci uvnitř školy všech se všemi a mezi sebou (učitelů i studentů či 

rodičů) i vně školy (školy s obcí a dalšími sociálními partnery). Koncepce rozvoje naší vyšší odborné 

školy, která je založená na programu podpory zdraví vede k vytváření pozitivního sociálního klimatu 

školy, vytváří vhodné podmínky pro veškeré vzdělávání, vede studenty ke zdravému způsobu života 

i k odpovědnosti za své zdraví. Program podpory zdraví se tak stává uceleným prostředkem primární 

prevence rizik ohrožujících zdraví, od rizik zdravotních až po rizika sociálně patologická.   

   

Uvědomujeme si na základě dosavadních zkušeností, že ve vztahu k prevenci je třeba na škole 

respektovat základní východisko efektivní prevence: nelze preventivně působit ani rozvíjet vzdělávání 

bez tvorby optimálních podmínek pro tyto procesy, není prevence bez proměny školy. Jádrem 

preventivní strategie je komplexní změna ve škole, která zahrnuje vše, co se ve škole děje.    

  

Kouření  
Do všech vzdělávacích programů zahrnujeme široce pojatou výchovu proti kouření: vedle zdravotních 

následků kouření seznamujeme studenty s ekonomickými dopady kouření, se způsoby odmítání 

nabídky tabákových výrobků, s reklamou, s ochranou proti pasivní expozici i s pomocí kuřákům při 

odvykání kouření. Ochranu studentů před kuřáctvím se snažíme zajistit cílenými programy ve 

vzdělávání, využívajícími moderní přístupy, jako jsou: předávání informací, tvorba správných postojů, 

rozpoznávání rizikových situací, hledání alternativ, trénink dovedností a odmítání nabídky tabákových 

výrobků, nácvik rozhodování apod. Současně se podílíme na tvorbě společenské nepřijatelnosti 

kouření a na vytváření nekuřáckého prostředí ve všech oblastech života mládeže. Našim hlavním cílem 

je zastavit růst závislosti mladých lidí a hlavně dívek na tabáku a postupné snižování prevalence 

kouření mládeže.  

  

Alkohol  
Základem prevence na AHOL – Vyšší odborné škole je zvýšení znalosti o negativních účincích 

alkoholu se zaměřením na mládež. K tomu slouží preventivní programy, které učitelům pomáhají 

vychovávat a vzdělávat mladé lidi tak, aby byli schopni získávat dovednosti potřebné pro život, čelit 

sociálnímu tlaku, vyrovnávat se s riziky a povzbuzovat je k přebírání sociální zodpovědnosti. 

Považujeme za důležité, aby se škola prevenci problémů způsobených alkoholem a jinými 

návykovými látkami soustavně věnovala. Účinné jsou zejména interaktivní preventivní programy.  

 

Drogy 

Součástí preventivního programu je monitoring stránek https://www.drogy-info.cz/ v systému 

včasného varování před novými drogami. Vedení školy a pedagogové si uvědomují tento 

celospolečenský problém a snaží se mj. ve svých hodinách působit na studenty v rámci prevence. 

8. 4 Opatření k prevenci násilí a šikaně mezi studenty  

 Šikana je považována za speciální formu agrese. Deformuje vztahy mezi lidmi a její následky jsou 

dlouhodobé. V chování šikanujícího jsou přítomny agrese, manipulace s druhými, nedostatek vcítění 

do pocitů druhých. Šikanování je proto nebezpečné rizikové chování, při němž je zejména omezována 

https://www.drogy-info.cz/
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osobní svoboda, svoboda rozhodování, je ponižována lidská důstojnost a čest, mnohdy je obětem 

ubližováno na zdraví či na majetku. Pro šikanu je typické přehlížení, vyhýbání se problému, skrývání, 

strach veřejně vystoupit.   

  

V AHOL – Vyšší odborné škole jsme se v uplynulém školním roce s projevy šikanování mezi studenty 

či zaměstnanci školy nesetkali. Nejlepší primární prevencí proti šikanování a násilí byla a je na naší 

škole pedagogická komunita, tj. budování otevřených, kamarádských, bezpečných vztahů mezi všemi 

členy společenství školy. Domníváme se, že k primární prevenci šikanování patří zejména práce se 

sociálním klimatem či atmosférou studijních skupin a školy jako celku. Základem je monitoring a 

screening vztahů ve studijních kolektivech a práce s jeho výsledky. Naším cílem je vytváření dobré 

školní atmosféry a rozvíjení pozitivních vztahů mezi studenty ve škole.   

  

Při řešení případných projevů násilí a šikany je třeba zapojit všechny zúčastněné. Důležitá je otevřená 

komunikace s celou skupinou o problému. Na šikanu nelze pohlížet jen jako na výchovný problém. 

Vyžaduje komplexní přístup, důkladnou analýzu všech důležitých okolností. Je to úkol celého 

pedagogického sboru, zejména vedoucích studijních skupin, učitelů a výchovné poradkyně. V případě 

potřeby je vhodné kontaktovat krajské školské koordinátory prevence.   

  

8. 5 Minimální preventivní program  

Základní nástroj prevence představuje podle Metodického pokynu MŠMT ČR k prevenci rizikového 

chování u dětí a mládeže č. j.: 14514/2000-51 Minimální preventivní program, který je komplexním 

systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit ve školách. Jeho realizace je od 1. ledna 2001 

pro školu závazná a podléhá kontrole České školní inspekce. V rámci Minimálního preventivního 

programu (dále jen MPP) klademe důraz na proměnu školy, komunikaci, kooperaci a zdravý životní 

styl. MPP přináší strukturované podněty pro potřeby prevence sociálně patologických jevů. Jedná se 

o celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj a výcvik v sociálně komunikativních 

dovednostech. Je určen pro studenty a pedagogické pracovníky školy a ve svém důsledku by měl vést 

k pozitivní změně klimatu školy. Směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu studijní skupiny, ke změně 

motivace studentů a pedagogů a vede ke změnám vyučovacích metod. Minimální preventivní program 

je pravidelně jednou ročně vyhodnocován.   
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Obr. 5 Minimální preventivní program školy (titulní stránka) 

 

8. 6 Hodnocení distanční výuky v době mimořádného opatření MZČR a MŠMT 

Přehled distanční výuky v období koronaviru za období od 11. 3. 2020 do 12. 6. 2020 

Průběh: 

Mimořádným opatřením MZDR č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN byl nařízen zákaz osobní 

přítomnosti studentů ve výuce. Výuka proto byla realizována distanční formou.  

Skupinové konzultace se studenty byly využívány zejména v systémech Discord u oboru 

předškolní a mimoškolní pedagogika. Obor informační technologie využíval zejména Webex 

Meetings. U dalších oborů byly upřednostněny jiné formy individuálních konzultací se studenty. 

Tyto individuální konzultace studentů s vedoucími modulů byly realizovány od 11. 3. do 22. 5. 

2020 pro všechny první a druhé ročníky. Pro individuální konzultace byly využívány formy el. 

komunikace, a to e-mail, chat MOODLE, případně Skype a v omezené míře telefonické 

konzultace. 
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Pro absolutorní ročníky platila stejná omezení. Základní provozní podmínky vyšších odborných 

škol v souvislosti s přípravou studentů posledních ročníků na vykonání absolutoria v souladu s 

usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bylo možno realizovat od 11. května 2020. 

Absolutorním ročníkům byly umožněny individuální konzultace dle předchozí domluvy pouze 

za účelem konzultací  a přípravy na vykonání absolutoria. Zkouškové období 3. ročníků bylo 

ukončeno 29. 5. 2020, kdy byla pro hodnocení využita převážně distanční forma zkoušení 

prostřednictvím Skypu nebo testování ve výukovém prostředí MOODLE. V případě cizího jazyka 

byla výjimečně využita individuální konzultace ve škole za dodržení veškerých zpřísněných 

hygienických podmínek. 

Shrnutí: 

Ze zkušeností, které přinesla tzv. koronavirová nařízení a nutnosti realizace distanční výuky 

vyplývá, že pro studenty i učitele je výhodnější vážit výběr jednoho, maximálně dvou výukových 

prostředí. Přehledným se jeví setrvání v systému MOODLE, který umožňuje také přehledné 

testování online, zejména u větších studijních skupin, dále přehled konzultací formou chatu a 

přináší možnost zálohování výčtu aktivit a výkonů i pro účely hodnocení kvality distanční výuky. 

Zejména chat v tomto prostředí je výhodný tím, že upozorní studenta nebo učitele na e-mailu na 

novou zprávu/dotaz/odpověď, což komentáře např. u odevzdaných úkolů neumožňují. Zároveň je 

jeho výhodou přehled veškeré komunikace s učitelem a studentem bez průběžného mazání 

s rizikem ztráty některých dat nebo požadavků. 

 

Pro výuku cizích jazyků je vhodné využití současného obrazového a zvukového přenosu, zejména 

u hodnocení, tedy Skype nebo Discord. Pro účely distanční výuky oboru IT je preferováno 

prostředí, na které jsou studenti a učitelé zvyklí i z denní formy výuky. Přehled realizace 

distančního vzdělávání externími pedagogy přináší pro management školy také přehledná tabulka 

– výkazu práce za každý měsíc, kde je možno zpětně doložit formu výuky, její organizaci - rozsah 

a téma, včetně hodinové dotace, která byla poskytnuta. Celkem bylo za období od 11. 3. 2020 

do12. 6. 2020 realizováno 514 hodin v měsíci březnu, 415 hodin v měsíci dubnu a 491 hodin 

v měsíci květnu, tj. celkem 1420 hodin distanční výuky.  
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9  KONTROLNÍ ČINNOST 

 9. 1 Kontrola Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2016/2017 ve dnech 28. 11. – 30. 11. 2016 proběhla kontrola Českou školní 

inspekcí.  

 

Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání poskytovaného vyšší odbornou školou podle příslušných akreditovaných vzdělávacích 

programů podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Inspekční zpráva je č. j. ČŠIT-11827/16-T je v celém znění uvedena jako Příloha. 

 

Ve školním roce 2019/2020 ze strany České školní inspekce kontrola neproběhla. 

 

9. 2 Kontrolní činnost ve škole 

 

Kontrolní činnost AHOL – Vyšší odborné školy byla ve školním roce 2019/2020 zaměřena na 

 

 Kontrolu ze strany Rady školské právnické osoby; 

 Hospitace a kontroly pedagogické činnosti; 

 Evaluace studentů jednotlivých vzdělávacích programů. 

 

Výsledky hospitační činnosti a evaluace studentů byly využity pro návrhy na zlepšení 

organizování vzdělávacího procesu, byly definovány požadavky na externí vyučující a mimo jiné 

byly také provedeny návrhy na organizaci odborných tuzemských a zahraničních praxí. Návrhy 

na zlepšení organizování procesu vzdělávání jsou pravidelně řešeny u vedení školy a na poradách 

s interními pedagogy. Pravidelně jsou studenti informováni o těchto činnostech také zástupci 

Studentského parlamentu v rámci pravidelných měsíčních schůzí Studentského parlamentu 

AHOL – Vyšší odborné školy a formou zápisů z těchto schůzí. 

 

Kontrolní činnost vedení školy byla ve školním roce 2019/2020 zakotvena v dokumentu Plán 

kontrolní a hospitační činnosti pro školní rok 2019/2020 a byla zaměřena na následující oblasti:  

  

Září  
o kontroly průběhu odborné praxe  

o kontrola třídních knih a výkazů   

o kontrola zavedení výkazů o studiu (indexů)  

o kontrola tematických plánů  

o kontrola počtu studentů a zápisu studentů ke vzdělávání  

o kontrola připravenosti pedagogů a školy k zahájení vzdělávání  

  

Říjen  
o kontrola průběhu praxe   

o třídní výkazy  

o kontrola tematických plánů   
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o docházka studentů  

o kontrola uzavření ročníku školního roku 2018/2019 

o archivace školního roku 2015/2016   

 

 Listopad  
o kontrola zadání témat absolventských prací a vedoucích prací 

 

Prosinec  
o třídní knihy  

o kontrola témat, vedoucích AP a zadání absolventských prací  

o příprava zkušebních okruhů k absolutoriu 06/2019  

  

Leden  
o dodržování termínů zkoušek 

o kontrola tematických plánů pro letní výukové období  

o kontrola el. indexů    

o kontrola zadání zkušebních okruhů k absolutoriu 06/2019  

 

 Únor  
o předání zkušebních okruhů studentům k absolutoriu  

o kontrola třídních výkazů v systému Bakaláři   

o úhrada školného na letní období  

o kontrola odborných praxí 

 

 Březen      
o kontrola splnění zápočtů a zkoušek v prodlouženém zkouškovém období  

o kontrola plnění plánu náborových aktivit   

o kontrola docházky studentů   

Duben 

o odevzdání absolventských prací  

o kontrola zkušebních otázek   

o kontrola přípravy absolutorních zkoušek I. 

o kontrola odborných praxí  

 

Květen   
o odevzdání posudků vedoucího a oponenta abs. prací   

o kontrola přípravy absolutorních zkoušek II.  

   

 Červen  
o dodržování termínů zkoušek   

o kontrola el. indexů   

o uzavření pedagogické dokumentace   

o kontrola uzavření pedagogické dokumentace   

o hodnocení školního roku 2019/2020  

o příprava školního roku 2020/2021 

o kontrola přípravy absolutorních zkoušek III. 
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Základní kritéria pro hodnocení 
  

 strategie školy, politika kvality a cíle kvality,  

 profil absolventa,  

 studijní plány a osnovy, organizace studia,  

 personální zabezpečení,  

 služby pro studenty,  

 materiální zázemí,  

 systém zjišťování a zvyšování kvality.  

 

Analýza výsledků dotazníků byla zpracována a využita v plánu práce a personálním obsazení pro 

následující školní rok 2020/2021. 

 

Analýza výsledků 

 

V průběhu školního roku 2019/2020 se objevilo pouze několik připomínek ze strany studentů na 

jednání Studentského parlamentu, týkajících se provozních otázek, např. kopírování, stravování, 

možnosti „zkráceného“ bakalářského studia na vysokých školách pro absolventy AHOL – Vyšší 

odborné školy a také možnosti studijních zahraničních stáží, studentských praxí. Všechny 

připomínky a náměty byly řešeny v co nejkratší době, ke spokojenosti všech zainteresovaných 

stran. S výsledky jednání byli studenti informováni v rámci pravidelných schůzí Studentského 

parlamentu a zaměstnanci v rámci pravidelných porad ŘŠ. Důležitým požadavkem studentského 

parlamentu bylo zřízení přístupu do online prostředí Microsoft Office 365. 

 

Hospitace 

 

Celkem byly v zimním období provedeny 2 hospitace, další plánované hospitace z důvodů 

uzavření školy nařízením vlády se nerealizovaly. 

 

Kontrola pedagogické dokumentace  
  

Pedagogická dokumentace používaná na AHOL – Vyšší odborné škole odpovídá ustanovením 

zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášce MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. a Školnímu řádu QP-03 ze dne 1. 9. 

2019. Pravidla pro tvorbu a úpravu dokumentů se dodržují.  

  

Na AHOL – Vyšší odborné škole je využíván systém programu Bakaláři, který eviduje studenty, 

jejich prospěch, zajišťuje tisk absolventských diplomů, vysvědčení, dodatků k diplomu, vytváří 

přehledy a procentuální porovnání. Nedílnou součástí programu Bakaláři je také evidence 

elektronické třídní knihy pro všechny vzdělávací programy ve všech ročnících a studijních 

skupinách. Systém byl průběžně doplňován ředitelem školy a vedoucí studijního oddělení AHOL 

– Vyšší odborné školy. 
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Obr. 6 Plán kontrolní a hospitační činnosti pro školní rok 2019/2020 (titulní stránka) 
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10  ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy, dále jen DVPP je plánována 

s ohledem na strategii školy a školní akční plán. Prioritou vedení školy je udržení a zvyšování 

kvality výuky. DVPP je zaměřena přednostně na interní pedagogický tým a úzké vedení školy. 

Ve školním roce byly realizovány tyto aktivity dílčí vzdělávací aktivity tj. účast na odborných 

konferencích (4x tři pedagogové), interní vzdělávání ve specifické oblasti GDPR (2x jeden 

pedagog), a správním řádu (2x dva pedagogové), rozšiřující studium probíhalo u třech pedagogů 

pro rozšíření kvalifikace, dvě vzdělávací aktivity byly akreditovány pro DVPP. Konkrétně se 

jednalo o tyto aktivity v rámci DVPP: 

 Ing. Alena Bolková – nebylo realizováno DVPP z důvodu stavu nouze (KVIC/zpestření 

výuky AJ, Autocont/Powerpoint), 

 Bc. Dagmar Kučerová – 2x realizováno proškolení v oblasti GDPR, 1x proškolení 

v oblasti správního řádu (bez osvědčení/certifikátu), zajištěno externím spolupracujícím 

lektorem 

 Ing. Bc. David Nespěšný, MBA – 1x Paris v. a. s. r. o./Školení vedoucích zaměstnanců 

škol a školských zařízení – funkční studium (osvědčení ze dne 20. 11. 2019), 1x 120 

hodin studia pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 

Sb. a vyhl. č. 317/2005 Sb. (Osvědčení ze dne 4. 12. 2019), 

 Mgr. et Mgr. Andrea Silberová – 1x škola moderní didaktiky, akreditováno MŠMT 16 

hodin (Osvědčení ze dne 21. 8. 2019), 1x odborná konference pro podporu IT ve 

vzdělávání (certifikát účastníka ze dne 17. 10. 2019), 1x odborná konference Impulz – 

lepší škola pro všechny Slezská univerzita v Opavě (14. 10. 2019 bez potvrzení o účasti), 

Pokračující postgraduální studium doktorandské – 3. ročník, obor Speciální pedagogika 

UPOL, 

 Mgr. Stanislava Špirková – 1x Program CeSYS LIVE bez certifikátu se zaměřením na 

cestovní ruch/potvrzení o účasti (29. 11. 2019), 

 Ing. Marek Vlček - 1x realizováno proškolení v oblasti správního řádu (28. 10. 2019, 

bez osvědčení/certifikátu), zajištěno externím spolupracujícím lektorem, 1x Konference 

Mezi školou a Bakaláři (bez potvrzení o účasti, 4. 11. 2019), 

 Mgr. Barbora Zajíčková – Roční studium preprimární pedagogiky OSU – Centrum 

dalšího vzdělávání (bylo zakončeno a doloženo osvědčením v červnu 2020). 
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11 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA 

VEŘEJNOSTI  

 11. 1 Prezentace AHOL – Vyšší odborné školy v roce 2019/2020 

V rámci prezentace AHOL – Vyšší odborné školy se studenti a pedagogové školy zúčastnili řady 

konferencí, přednášek a dalších aktivit. Mezi nejvýznamnější aktivity ve školním roce 

2019/2020 patří: 

 Charitativní činnost Studentského parlamentu – charitativní akce Bílá pastelka. 

 Kurz Delegát a technický průvodce CK – kurz každoročně organizovaný nejen pro 

studenty školy, ale také pro širokou veřejnost, proběhl v podzimním termínu; 

 V rámci Mezinárodního dne průvodců proběhla ve spolupráci s Asociací průvodců České 

republiky mimořádná průvodcovská činnost pro obyvatele města Ostravy; 

 Setkání s osobnostmi; 

 Užší spolupráce s absolventy školy; 

 Bližší spolupráce s externími pracovníky. 

 Aktivní spolupráce na akci Noc práva – blok přednášek. 

Prezentace AHOL – Vyšší odborné školy byla ve školním roce 2017/2018 také výrazně zaměřena 

na internetovou reklamu (Facebook, Instagram). Pro tento účel byly využity možnosti placené i 

neplacené inzerce. K účelům propagace školy byl vytvořen také samostatný kanál  Youtube, kde 

jsou průběžně zveřejňovány aktivity školy. 

 

@aholvos (Facebook) 

ahol.vos  (Instagram) 

AHOL Vyšší odborná škola (www.youtube.com) 

 

Obr. 7: Facebooková prezentace a komunikace školy 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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Z hlediska prezentace školy byla posílena 

náborová činnost studentů maturitních ročníků na 

vybraných středních školách v rámci 

Moravskoslezského kraje – celkem bylo plánováno 

navštívit cca 18 středních škol a gymnázií a oslovit 

přes 500 žáků. Významnou složkou PR aktivit 

školy je spolupráce s významnými institucemi 

působícími na území Moravskoslezského kraje a 

dalších krajů České republiky (spolupráce 

s Krajskou hospodářskou komorou 

Moravskoslezského kraje, Sdružením pro rozvoj 

Moravskoslezského kraje, městskými obvody 

Statutárního města Ostrava, Asociací průvodců 

České republiky, Asociací hotelů a restaurací 

České republiky, MSIC a se zástupci významných 

tuzemských i zahraničních firem působících 

v České republice). Bohužel vyhlášením uzavření 

škol, 12. 3. 2020 byla aktivní náborová kampaň 

školy nerealizována. Jedinou výjimkou byla 

návštěva Hotelové školy Vincenze Priessnitze.  

 

11.2  Studentský parlament 

Studentský parlament AHOL – Vyšší odborné 

školy je složen z předsedy a volených zástupců 

jednotlivých studijních skupin vzdělávacích 

programů školy. Od 1. 9. 2019 byla zvolena 

předsedkyní Barbora Matýsková, místopředsedou 

byl demokraticky zvolen student Petr Slíva, setkání 

studentů se konal v prostorách školy každou první středu v měsíci v čase polední přestávky. Jako 

host je obvykle studenty pozvána ředitel školy. Záštitu a organizační pomoc převzala interní 

vyučující školy Mgr. Barbora Zajíčková. 

  

Studentský parlament organizuje jako studentskou akci každoročně na podzim akci Halloween, 

jako studentské setkání spojené s maškarním bálem, soutěží o nejpodařenější masku, filmovou 

projekcí, hudbou, tancem a pohoštěním. Dále pak pomáhá zprostředkovat studentskou výpomoc 

na školních akcích, ples škol AHOL atd. Studenti se vyjadřují k organizaci a provozu školy. 

 

Na každém setkání studentského parlamentu jsou projednávány otázky a témata nastolená 

studenty směrem k vedení školy, parlament tímto plní nezbytnou funkci možnosti výměny 

informací mezi vedením školy a studenty školy. 
       

11.3 Odborné, motivační a kurzy veřejné  

 Delegát a technický průvodce cestovní kanceláře  

Kurz připravuje jeho účastníky na práci delegáta a technického průvodce cestovní kanceláře. 

Delegát cestovní kanceláře je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu, v 

přímořských destinacích, horských a rekreačních oblastech. Jeho hlavních úkolem je organizační 
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a administrativní práce, řešení mimořádných situací. Technický průvodce je doprovodem 

autobusových pobytových zájezdů většinou do přímořských destinací. Obdobně jako delegát 

cestovní kanceláře musí ovládat metodiku práce průvodce, řešit mimořádné situace a podávat 

stručný výklad o projížděných místech. Práce delegáta a technického průvodce cestovních 

kanceláří je prací s lidmi, proto je nedílnou součástí kurzu předmět zaměřený na komunikační 

dovednosti a společenskou etiketu.  

  

Výuka probíhá v malé skupině v multimediální učebně vybavené moderní technikou vysokého 

standardu. Vybavení učebny umožňuje využití internetu, LMS Moodle, interaktivní tabule, 

vizualizéru, dvou kamer k natáčení či přenosu přednášek atd. Kurzu se zúčastnilo 5 frekventantů. 

Účastnící kurzu vysoce hodnotili organizační, metodickou, personální i materiálně technické 

zajištění kurzu. Tuto skutečnost potvrzují přihlášky na další kurzy ve školním roce 2019/2020, 

kdy je plánován podzimní i jarní termín tohoto kurzu. 

  

Účastník kurzu absolvuje předměty: Metodika činnosti průvodce CR; Delegatura CK; Teorie CR; 

Komunikace, dovednosti a společenská etiketa; Základy první pomoci a Řešení mimořádných 

událostí. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou skládající se z písemného testu a ústní obhajoby 

závěrečné písemné práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Úspěšné ukončení kurzu (Mgr. Stanislava Špirková se studenty) 
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12  PŘEHLED AKCÍ A AKTIVIT ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 

2019/2020 

 

 Adaptační pobyt studentů 1. ročníku. 

 Papučový den – charitativní internetová akce 

 Slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků 

 Halloween – akce studentů 

 Nácvik hraní divadla studentů Předškolní a mimoškolní pedagogiky pro veřejnost 

 Exkurze studentů (ŘHP, MO, MLZ) v pivovaru Radegast Nošovice 

 Studenti CR3 – Ostravské muzeum 

 Studenti ŘHP – Gastrojobs Career Day a Hotel Hilton Praha 

 Studenti MO – Veletrh transportu a logistiky Brno 

 Studenti ŘHP – kongres HORECA 

 Studenti CR2 a CR3 – Galerijní a muzejní animace Opava 

 Studenti ŘHP – Výuka angličtiny v hotelu Mercure Ostrava 

 Studenti MLZ, ŘHP – Exkurze u hasičského záchranného sboru 

 Studenti PMP – Exkurze u společnosti OZO Ostrava 

 Poznávací zájezd do Budapešti 

 Kurz Delegát a technický průvodce cestovní kanceláře 

 Přednáška o terorismu – ochrana před napadením a střelcem, realizovala PČR 

 Veřejná soutěž společnosti Kofola – Kreaton 

 Charitativní akce Bílá pastelka 

 Studenti CR1 – CR3 – Adventní Olomouc 

 Studenti MLZ – pekárny Havířov 

 Studenti CR1 – exkurze Důl Michal 

 Studenti ŘHP – Výuka gastronomie v hotelu Mercure Ostrava 

 MLZ – konference Klubu personalistů, konaná v prostorách AHOL – Vyšší odborné 

školy 

 PMP – Exkurze studentů v Don Bosco 

 Studenti CR1 – návštěva ve společnosti Čedok 

 Studenti MO, CR3 – exkurze na letišti Mošnov 

 Noc práva – aktivní participace v přednáškovém cyklu 

 Studenti PMP – návštěva konference Slezské univerzity v Opavě, pedagogické sekce 

 Studenti MLZ1, MLZ2, ŘHP1, ŘHP2, CR1, FŘ1, FŘ2, FŘ3 – Green light StartUp Show 

 Studenti IT – odborná přednáška Věda ve vědárně na téma superpočítač. 

 Studenti PMP1, 2, 3 – exkurze ZŠ Krestova 

 Studenti PMP1 – Pohybová cvičení v Mateřském centru 

 Studenti PMP1 – Bonifác, kojenecké cvičení2 
 

Výše uvedené akce se realizovaly  v období září až února školního roku 2019/2020.

                                                           
2 PMP(předškolní a mimoškolní pedagogika), CR(Cestovní ruch), MLZ(Management lidských zdrojů), 

MO(Mezinárodní obchod), ŘHP(Řízení hotelového provozu, IT(Informační technologie), FŘ(Finanční řízení,  
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13  ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH 

A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ, O PŘEDLOŽENÝCH 

A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

 

Realizované projekty 

Název projektu:  Podpora profesního růstu pedagogů AHOL-VOŠ (Šablony I) 

Poskytovatel:   MŠMT; OP VVV – financováno z fondů EU 

Doba realizace:  9/2017 – 8/2019 

Částka:   520.993,- Kč 

 

Cílem projektu bylo zaměření se na priority, které si škola stanovila pro další rozvoj vzdělávacího procesu. 

AHOL – VOŠ pro zlepšení kvality vzdělávání zvolila šablony: 

 

IV/1.1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ 

IV/2.3f Vzdělávání pedagogů VOŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin - Výchova k podnikavosti 

IV/2.3k Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin - ICT 

IV/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro VOŠ 

IV/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky v VOŠ 

IV/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na VOŠ 
 

 

Název projektu:  Rozvoj vzdělávání na AHOL-VOŠ (Šablony II) 

Poskytovatel:   MŠMT; OP VVV – financováno z fondů EU 

Doba realizace:  9/2019 – 8/2021 

Částka:   852.785,- Kč 

 

 

2.IV/1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ 

2.IV/3e Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze 

2.IV/3j Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT 

2.IV/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky ve VOŠ 

2.IV/11 Zapojení ICT technika do výuky ve VO 

2.IV/12 Projektový den ve škole 
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1. Projekt EU pro vyšší odborné školy 

 

Číslo výzvy:   02_16_041 

Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049 

Název:   Inovace vyššího odborného vzdělávání (Inovace VOV) 

 

Anotace 

Cílem výzvy je podpora inovace vyššího odborného vzdělávání (VOV) v souladu s 

prioritou oblasti regionálního školství OP VVV: „zlepšení kvality a efektivity vzdělávání 

a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám 

absolventů, trhu práce a společnosti.“ Inovace VOV se uskuteční prostřednictvím 

zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka, prostřednictvím tvorby otevřených 

digitálních vzdělávacích zdrojů pro stanovené odborné oblasti, modernizace metod 

hodnocení studentů, inovací odborné praxe na VOV, rozvoje dalšího vzdělávání a analýzy 

role VOV a návrhu koncepce VOV ve školském systému České republiky. Koncepční 

projekty budou zaměřené vždy na konkrétní odbornou oblast (ekonomickou, humanitní, 

technickou, zdravotní a pedagogickou), zvolenou na základě akreditovaných vzdělávacích 

programů VOV. Konkrétní spolupráce spočívala ve vypracování otevřených digitálních 

zdrojů. Jedná se o: 

  

Finanční účetnictví v podniku 

Odbornost 63: Kapitálové trhy a daňové systém 

Odbornost 65: Informační a rezervační systémy cestovního ruch, Dopravní služby v 

cestovním ruchu, Zážitkový cestovní ruch, Specifické potřeby osob se zdravotním 

postižením v rámci cestovního ruchu 

Odbornost 66: Zasílatelství v mezinárodním obchodě, Technologie a informační 

technologie v dopravě a přepravě, Logistika, Mezinárodní obchod, Mezinárodní 

marketing, Náklady, kalkulace ceny v mezinárodním obchodě, Etika v profesi pracovníka 

v mezinárodním obchodě, Firemní komunikace 

Německý jazyk všeobecný v ekonomické oblasti odbornosti 66  

Německý jazyk odborný v ekonomické oblasti odbornosti 66  

Anglický jazyk všeobecný v ekonomické oblasti odbornosti 66  

Anglický jazyk odborný v ekonomické oblasti odbornosti 66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9  Publicita projektu  
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Projekt 2020-1-CZ01-KA102-077493 v rámci programu Erasmus+ ve Výzvě 2020 
 

Ve školním roce 2019/2020 se škola ucházela o grant Program Erasmus+, Výzva 2020, klíčová 

akce 1 – Projekty mobility osob – odborné vzdělávání a příprava, číslo projektu: 2020-1-CZ01-

KA102-077493. Název projektu školy: Poznáváme nová pracovní prostředí s ohledem na 

uplatnění na pracovním trhu EU. 

 

Žádost školy byla vyhodnocena. Ve zdůvodnění se uvádí, že AHOL – Vyšší odborná škola byla 

místěna na seznam náhradníků. Důvodem tohoto rozhodnutí byl nedostatek finančních prostředků 

pro podporu všech doporučených žádostí. Škola má k dispozici rovněž kvalitativní hodnocení 

žádosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10  Rozhodnutí žádosti o grant programu Erasmus+ 
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14 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ 

ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

14. 1 Spolupracující organizace 

 

Sdružení pro rozvoj Moravy a Slezska (mezinárodní konference, vyřazování absolventů). 

Hospodářská komora (Kulaté stoly). 

Moravskoslezské inovační centrum (MSIC) 

Magistrát města Ostravy. 

Krajský úřad MSK. 

Speleologická záchranná služba Olomouckého kraje. 

Městský část Poruba, Úřad městského obvodu Poruba. 

 

14. 2 Organizace zajišťující odbornou praxi studentů  

 

Vzdělávací program CESTOVNÍ RUCH 

 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 

 Horo Club Ostrava, z.s. 

 Amazing fitness a posilovna 

 Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 

 Model Obaly a.s. 

 VICTORIA 

 Quality Hotel and Leisure Center Youghal, Irsko 

 

Vzdělávací program ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO PROVOZU 

 Quality Hotel Ostrava City 

 ZETRIA CONSULTING, spol.  r. o. 

 Wellnes & Restaurant U Fandy 

 Rezidence Ostrava s.r.o. 

 

Vzdělávací program MEZINÁRODNÍ OBCHOD, PŘEPRAVA, ZASÍLATELSTVÍ 

 White s.r.o. 

 Autodoprava MEMA 

 

Vzdělávací program FINANCE, ÚČETNICTVÍ, FINANČNÍ ŘÍZENÍ 

 M – CENTRUM, a.s.  

 Sportovní klub Skalický dvůr  

 Okresní správa sociálního zabezpečení  

 Petr Juřík  

 

Vzdělávací program PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 

 MŠ Hello Teddy 

 Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková 
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organizace 

 Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková 

organizace 

 Základní škola a mateřská škola Montessori Ostrava 

 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková 

organizace 

 Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 

29, příspěvková organizace 

 Základní škola a Mateřská škola Sedlnice 

 Mateřská škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace 

 Mateřská škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná, příspěvková organizace 

 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková 

organizace 

 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace 

 Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace 

 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace 

 Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace 

 Základní škola a mateřská škola Kobeřice, okres Opava, příspěvková organizace 

 Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizace 

 RODINKA – centrum pro matku a dítě, z. s. 

 Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace 

 Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace 

 Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace 

 Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace 

 Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace 

 Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště 

 Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace 

 

Vzdělávací program MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ 

 Studio Moderna s.r.o. 

 Tieto Czech s.r.o.  

 Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. 

 JKM gastro s.r.o. 

 NFIX & CANDICE 

 Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace 

 

Stručná charakteristika spolupráce 

  

 Odborné přednášky  

 Zajišťování výuky odborníky z praxe  

 Vedení absolventských prací  

 Zpracování oponentských posudků  

 Exkurze do úřadů, institucí, organizací a firem  

 Zajišťování odborné praxe studentů  

 Ocenění studentů při ukončení odborné praxe  

 Pomoc při zajišťování uplatnění absolventů na trhu práce  

 Zaměstnávání absolventů školy    
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14. 3 Spolupracující vysoké školy  

 

Ve školním roce 2019/2020 byly vyjednávány možnosti dalšího studia absolventů AHOL – Vyšší 

odborné školy s vysokými školami. Na základě těchto jednání byly porovnány akreditace 

vzdělávacích programů AHOL – VOŠ a daných vysokých škol a následně byly podepsány 

dohody, které obsahují přesně stanovené podmínky pro navazující studium absolventů. Výběr 

vysokých škol odpovídal především co nejefektivnější prostupnosti dalšího studia a zároveň 

reflektoval konkrétní požadavky studentů. Ohledně postupu jednání byli studenti AHOL – VOŠ 

informováni pomocí webových stránek školy a prostřednictvím zástupců Studentského 

parlamentu. Všechna jednání vedla k možné další spolupráci mezi AHOL – Vyšší odbornou 

školou a uvedenými vysokými školami v oblasti podávání nových projektů ESF, MŠMT, MPR, 

MSK apod. Spolupráce mezi školami bude probíhat také na úrovni participace při organizování a 

účasti na odborných konferencích. Účast studentů při přednáškách významných osobností 

veřejného a politického života. Spolupráce při tvorbě studijních a výukových podpor, možnost 

využívání knižního fondu spolupracujících škol. Podporovány budou také další aktivity 

související s podporou odborných praxí a stáží studentů VOŠ v reakci na potřeby trhu práce. 

 

Tab. 17  Absolventi AHOL – Vyšší odborné školy mohou pokračovat v navazujícím 

bakalářském studiu na následujících vysokých školách 
 

Rámcové smlouvy s VŠ (aktualizováno 05/2020) 

Akademie STING – Vysoká škola Brno 

o bakalářský studijní program – Ekonomika a management 

British Institure of Management, s.r.o. 

o bakalářský studijní program – Hospodářská a podnikatelská etika 

o MBA – Business Management 

CEVRO Institut 

o bakalářský studijní program – Právo v obchodních vztazích, Politologie a 

mezinárodní vztahy 

Metropolitní univerzita Praha 

o bakalářský studijní program – Cestovní ruch, Mezinárodní vztahy – Evropské 

studia, Mezinárodní ochod, Veřejná správa, Mediální studia 

Moravská vysoká škola Olomouc 

o bakalářský studijní program – Ekonomika a management 

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. 

o bakalářský studijní program – Účetnictví a finanční řízení podniku, Marketing a 

management 

Vysoká škola aplikované psychologie 

o bakalářský studijní program – Personální a interkulturní management 

Vysoká škola evropských a sociálních studií 
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o bakalářský studijní program – Management a marketing ve službách se specializací 

na Služby cestovního ruchu, Obchodně podnikatelské služby, Finanční služby 

Vysoká škola finanční a správní 

o bakalářský studijní program – Marketingová komunikace, Finance, Aplikovaná 

informatika, Regionální rozvoj a veřejná správa 

Vysoká škola hotelová v Praze 

o bakalářský studijní program – Hotelnictví, Cestovní ruch, Marketing ve službách 

AMBIS (Vysoká škola Karla Engliše) 

o bakalářský studijní program – Ekonomika a management podniku se specializací 

Logistika a management výroby, Finanční management a účetnictví, IT 

management, Management a rozvoj lidských zdrojů, Andragogika a rozvoj 

zaměstnanců, Management cestovního ruchu 

Vysoká škola logistiky Přerov 

o bakalářský studijní program – Logistika v dopravě, Logistika ve službách 

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno 

o bakalářský studijní program – Management hotelnictví a cestovního ruchu 

Vysoká škola obchodní v Praze 

o bakalářský studijní program – Cestovní ruch a turismus 

Vysoká škola podnikání a práva  

o bakalářský studijní program – Marketingová komunikace, Podnikání a management 

VŠB – TU Ostrava 

Hornicko – geologická fakulta 

o bakalářský studijní program – Ekonomika surovin 

Ekonomická fakulta 

o bakalářský studijní program – Aplikovaná ekonomie, Ekonomika a management, 

Finance, Informatika v ekonomice, Marketing, Účetnictví a daně 

Fakulta elektroniky a informatiky 

o bakalářský studijní program – Informatika, Mobilní technologie, Řídící a informační 

systémy, Telekomunikační technika, Výpočetní a aplikovaná matematika 

Univerzita J. A. Komenského 

o bakalářský studijní program - Speciální pedagogika (pro absolventy VOŠ studium 

dvouleté, v prezenční i kombinované formě, od LVO 2020), Evropská hospodářsko 

- správní studia 
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Obr. 11  Příklad nabídky v rámci spolupráce s vysokými školami 
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15 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 


