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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 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, výročních zpráv a vlastního 

hodnocení školy, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 225/2009 Sb., v platném znění.  

  

Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání školské rady dne 26. 9. 2018 a schválena radou 

školské právnické osoby dne 5. 10. 2018. 

  

 

 

  

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, 7739 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. 
 

Hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatele, členů rady školské právnické osoby 

nebo zaměstnanců.  

 

1. 4 Rada školské právnické osoby  

  
Složení Rady školské právnické osoby ve školním roce 2017/2018:  

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 
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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. 

 

1. 5 Školská rada  

  

Školská rada pracovala ve školním roce 2017/2018 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 26. 9. 2018 

  

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.  

 

1. 6 Vedení školy 

  

Ve školním roce 2017/2018 byla do 30. 6. 2018 ředitelkou školy Mgr. Dagmar Kocichová, Ph.D.,  

do 30. 6. 2018 vykonával funkci zástupce ředitelky školy Ing. Bc. David Nespěšný, MBA., zástupkyní 

ředitelky školy pro odbornou praxi byla Bc. Dagmar Kučerová. 

 

Od 1. 7. 2018 byl jmenován ředitelem školy Ing. Bc. David Nespěšný, MBA. Jmenování proběhlo 

zřizovatelem AHOL – Vyšší odborné školy, na návrh rady školské právnické osoby, ze dne 16. 5. 2018. 
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1.7 Přehled akreditovaných vzdělávacích programů  

 
Tab. 1 Stav akreditovaných vzdělávacích programů zapsaných do rejstříku škol k 1. 9. 2017 

  

Název oboru Kód oboru Forma studia Platnost do Délka studia 

Cestovní ruch 

 
65-43-N/01 denní 31. 8. 2019 3 roky 0 měsíců 

Cestovní ruch 

 
65-43-N/01 dálková 31. 8. 2019 3 roky 6 měsíců 

Finance, 

účetnictví, 

finanční řízení 

63-43-N/11 denní 31. 8. 2019 3 roky 0 měsíců 

Finance, 

účetnictví, 

finanční řízení 

63-43-N/11 dálková 31. 8. 2019 3 roky 6 měsíců 

Informační 

technologie  
26-47-N/04 denní 31. 8. 2018 3 roky 0 měsíců 

Management 

lidských zdrojů 
63-42-N/04 denní 31. 8. 2018 3 roky 0 měsíců 

Management 

lidských zdrojů  
63-42-N/04 dálková 31. 8. 2018 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. 2019 3 roky 0 měsíců 

Řízení hotelového 

provozu 
63-42-N/04 dálková 31. 8. 2019 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 VE ŠK. ROCE 2017/2018 

  

Podrobné informace ke vzdělávacím programům ve školním roce 2017/2018 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/ 

Tab. 2  Přehled oborů vzdělávání  

  

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 

Management lidských 

zdrojů 
65-42-N/04 dálková 3,5 roku 

Mezinárodní obchod, 

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

Řízení hotelového 

provozu 
63-42-N/04 denní 3 roky 

  

 

Ve školním roce 2017/2018 získala škola akreditaci MŠMT vzdělávacího programu 75-30-N-03 

Předškolní a mimoškolní pedagogika“ pro denní i dálkovou formu vzdělávání s platností od 1. května 2018 

do 30. dubna 2023.  

V tomtéž školním roce byly reakreditovány tyto vzdělávací programy v denní i dálkové formě 

vzdělávání: 

 

 Informační technologie (26-47-N/04) 

 Management lidských zdrojů (63-42-N/04) 

 

s platností od 1. září 2018 do 31. srpna 2023. 
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3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 

ŠKOLY 

3. 1 Zimní období školního roku 2017/2018 

 

Tab. 3 Personální zabezpečení školy (ZVO) 

Vyučující Předmět DES DAS 
Celkem 

úvazek 

Nadúva-

zek 

Beneš Radim, 
Ing.  

 Hotelový provoz ŘHP3=3  

3 0 3  

Bittnerová 
Natalja, MVDr., 
Bc. 

 Ruský jazyk –2.r=4. (CR, MO) 

 JR CR1 + MO1 + ŘHP1 (spoj. 4 
+4+4) 

8 0 8  

Dorda Michal, 
Ing. Ph.D. 

 Technologie a informační 
technologie v dopravě MO3=2 

 Operační analýza MO3=3 
5 0 5  

Guzdek Jiří, Ing.  Gastronomické služby ŘHP3=3 
 3 0 3  

Halaxová 
Alena, Ing. 

 Anglický jazyk – 1.r, stř.pokr.=3 

 Anglický jazyk konverzace MLZ2=2  

 Anglický jazyk MLZ2=3 

 Anglický jazyk MO2=3 

 Anglický jazyk MO3=3 

 Technologie ložných operací 
MO2=4 

 Zasílatelství MO3=4 

22 0 22 1 

Jiříková 
Martina, Ing. 

 Mezinárodní obchod MO1=2 

 Mezinárodní obchod MO3=4 

 Právo –1.r. (MO1,FŘ1) =2 
8 0 8  

Káňová Jana, 
PhDr. 

 Anglický jazyk – 1.r, pokr.=3 

 Anglický jazyk CR2=3 

 Anglický jazyk CR3=3 
9 0 9  

Mgr. Dagmar 
Kocichová, 
Ph.D. 

 Kvantitativní metody FŘ1=2 

 Kvantitativní metody MLZ1=2 

 Matematika MO1=2 
6 0 6  
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Radim 
Kofránek, Mgr. 

 Sportovní aktivity 1. ročník 

4 0 4  

Jiřina Krajčová, 
Ing. 

 Účetnictví- FŘ1=4 

 Účetnictví- (MLZ2,MO2)=3 

 Účetnictví-ŘHP3=3 
10 0 10  

Kučerová 
Dagmar, Bc. 

 Odborná praxe - IT2,MLZ3 =4 

4 0 4  

Legerská Vlasta, 
Ing. 

 Podniková ekonomika FŘ1=3+1 

 Podniková ekonomika ŘHP1=3+1 
 

 Náklady, kalkulace, ceny MO2=3 

8 0 8  

Lokajová 
Zuzana, JUDr. 

 Právo (CR1,ŘHP1)=2 

 Právo MLZ1=2 

 Právo MLZ2=3 
7 0 7  

Lukášová Jitka, 
Mgr.  

 Španělský jazyk – 3.r  (CR + ŘHP) 

 Španělský jazyk CR2=4 8 0 8  

Kateřina Hejná, 
Mgr. 

 CJ  konverzace MZ1 

2 0 2  

Maková 
Naděžda, Mgr. 

 Statistika CR2 = 2  

 Statistika MO2=2 

 Kvantitativní metody MLZ2 = 2 

 Demografie MLZ1=2 
 

8 0 8 
 

 

Najvárková 
Gabriela, Mgr. 

 Anglický jazyk -1.roč.zač. =3 

 Anglický jazyk ŘHP3=3 6 0 6  

Nespěšný 
David, Ing. 

 Inf. a kom.technologie CR1= 2 

 Inf. a kom.technologie 
(FŘ1,ŘHP1)= 2 

 Informatika (MLZ1,MO1)= 2 

 Sociální komunikace MLZ1= 3 

 Informatika MLZ2= 2 

 Informatika MO2= 2 

 Absolventský seminář CR3 = 2 

15 0 15 1 
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Rosová 
Michaela, Mgr. 

 Technika obsluhy a služeb  ŘHP3 = 
3 3 0 3  

Rychecká Hana, 
PaedDr. 

 Dějiny kultury CR2= 2 

 Dějiny kultury CR3= 3 5 0 5  

Serynová 
Marcela, Ing. 

 Logistika MO3 = 2 

2 0 2  

Šarochová 
Alena, Mgr. 

 Personální práce MLZ2=3 

 Základy psychologie MLZ2= 3 
 

3 0 6  

Široký Jaromír, 
Ing. Ph.D. 

 Technologie a informační 
technologie v dopravě- MO3 =2 2 0 2  

Špirková 
Stanislava, 
Mgr. 

 Služby CR2= 2 

 Služby CR3= 3 

 Geografie CR2= 3 

 Geografie CR3= 3 

 Management CR1= 3 

 Metodika PČ CR1= 2 

 Metodika PČ CR2= 2 

 Základy geografie dopravy MO1= 
3 

 JR (CR3+ ŘHP3+MO3) 4+4+4 

25 0 25  

Tkáčová 
Ludmila, Ing. 

 Mikroekonomie MO1 = 3 

 Ekonomie (CR1,ŘHP1) = 3 

 Obchodní korespondence MLZ1=2 

 Mezinár. obch. operace MO2 = 4 

 Absolventský seminář ŘHP3 + 
MO3= 2 

 Úprava písemností ŘHP1= 2 

 Ekon. Inf. Systém CR2= 3 

 Ekon. Inf. Systém CR3= 3  

22 0 22 1 

Vlček Marek, 
Ing. 

 Podniková ekonomika MLZ1= 2+1 

 Marketing cestovního ruchu CR2 = 
3 

 Management (FŘ1 + MO1) =3  

 Marketing MO2+MLZ2 = 3 

 Podniková ekonomika MO1= 2+1 

 Management MLZ1= 3 

 Podniková ekonomika CR1= 3 

 Hotelový management ŘHP1= 2 

22 0 22 1 
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Zajíčková 
Barbora, Mgr. 

 Společenské vědy (FŘ1,CR3,ŘHP3) 
= 3 

 Etika a etiketa FŘ1 = 2 

 Sociologie MLZ2=2 

 Společenské vědy MO3= 2 

 Německý jazyk -1.roč.= 4 

 Německý jazyk -2.roč.= 4 

 Německý jazyk -3.oč.=3+1+1 
 

22 0 22 1 

Bohuslava 
Bartošová, Mgr. 

 Španělský jazyk – 1.roč.= 4 
 
 

4 0 4  

 

Celkový počet interních vyučujících:    8 

Celkový počet externích vyučujících:  20 

Celkem vyučujících v zimním období školního roku 2017/2018:   28 

 

3. 2 Letní období školního roku 2017/2018 

 

Tab. 4 Personální zabezpečení školy (LVO) 

Vyučující 
Předmět 

DES DAS 
Celkem 

úvazek 

Nadúva-

zek 

Bajger Pavel, 
Ing. 

 Program. internetových aplikací 
IT2=2 

 
2  2  

Beneš Radim, 
Ing.  

 Hotelový provoz ŘHP3=3  

 Food and Beverage management 
ŘHP3=3 

6 0 6  

Bittnerová 
Natalja, MVDr., 
Bc. 

 Ruský jazyk, CR1, MO1, ŘHP1=4 

 Ruský jazyk MO2=4 8 0 8  

Dagmar 
Kocichová, 
mgr., Ph.D. 

 Matematika FŘ1=2 

 Matematika IT2=2 

 Absolventský seminář MLZ3=2 
6 0 6  

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

 Technologie a informační 
technologie v dopravě MO2=2 

 
2 0 2  
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Fojtík Rostislav, 
Ing., Ph.D. 

 Programování II. IT2=3 

 Grafické systémy IT2=2 5  5  

Guzdek Jiří, Ing.  Gastronomické služby ŘHP3=3 
 3 0 3  

Halaxová 
Alena, Ing. 

 Anglický jazyk CR1, FŘ1, MLZ1, 
MO1, ŘHP1=3  

 Anglický jazyk IT2=3 

 Cizí jazyk konverzace MLZ2, 
MLZ3=2+2 

 Anglický jazyk MLZ2, MO2, 
MLZ3=3+3+3 

 Zasílatelství MO2=2 

21 0 21  

Hejná Kateřina, 
Mgr. 

 CJ  konverzace MLZ1=2 

 CJ  konverzace IT2=2 4 0 4  

Jiříková 
Martina, Ing. 

 Mezinárodní obchod MO1=3 

 Mezinárodní obchod MO2=3 

 Právo –1.r. (MO1,FŘ1) =2 
8 0 8  

Káňová Jana, 
PhDr. 

 Anglický jazyk – 1.r, pokr.=3 

 Anglický jazyk CR3=3 6 0 6  

Klabusayová 
Naděžda, doc. 

 Logistika MO1=3 

3  3  

Kofránek 
Radim, Mgr. 

 Sportovní aktivity FŘ1, MO1=2 

 Sportovní aktivity MLZ1=2 4 0 4  

Krajčová Jiřina, 
Ing. 

 Účetnictví FŘ1=4 

 Účetnictví (MLZ2,MO2)=3+1 
 

8 0 8  

Kučerová 
Dagmar, Bc. 

 Odborná praxe CR2, MO3=4 

4 0 4  

Ing. Vlasta 
Humlová, Ph.D. 

 Podniková ekonomika FŘ1=4 

 Náklady, kalkulace, ceny MO2=3 7 0 7  
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Lokajová 
Zuzana, JUDr. 

 Právo (CR1,ŘHP1)=2 

 Právo MLZ2=2 

 Právo MLZ3=3 
 

7 0 7  

Lukášová Jitka, 
Mgr.  

 Španělský jazyk – 3.r  (CR3 + 
ŘHP3)=4 

 Španělský jazyk – 1.r  (CR1 + 
ŘHP1)=4 

 

8 0 8  

Maková 
Naděžda, Mgr. 

 Statistika CR1 = 2  

 Kvantitativní metody FŘ1, MO1  2 h 

 Kvantitativní metody MLZ1  2 h 
 

6 0 6  

Ministr Jan, 
Ing., Ph.D. 

 Software na zprac. textů a tabulek 
IT2=2 

 Multimédia IT2=2 
4  4  

Najvárková 
Gabriela, Mgr. 

 Anglický jazyk -1.roč.zač. =3 

 Anglický jazyk ŘHP3=3 
 

6 0 6  

Nespěšný 
David, Ing. 

 Inf. a kom.technologie 
(FŘ1,ŘHP1)= 2 

 Informatika (MLZ1,MO1)= 2 

 Inf. a kom.technologie (CR1)= 2 

 Základy andragogiky MLZ1=3 

 Odborná praxe MO1=1 

 Hardware počítačů IT2=2 

 Absolventský seminář MLZ2=2 

14 0 14  

Rosová 
Michaela, Mgr. 

 Technika obsluhy a služeb ŘHP3 = 3 

3 0 3  

Rychecká Hana, 
PaedDr. 

 Dějiny kultury CR3= 3 

3 0 3  

Serynová 
Marcela, Ing. 

 Logistika MO2 = 2 

2 0 2  

Smolka Pavel, 
Ing. Ph.D. 

 Administrace síťových operačních 
systémů IT2=4 4  4  
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Široký Jaromír, 
Ing. Ph.D. 

 Technologie a informační 
technologie v dopravě MO2 =2 2 0 2  

Špirková 
Stanislava, 
Mgr. 

 Služby CR3= 3 

 Geografie CR3= 3 

 Management cest. ruchu CR1= 2 

 Metodika PČ CR3= 3 

 JR (CR3+ ŘHP3) =4 

 Osobní image MLZ3=2 

 Speciální cestovní ruch CR3=3 

 Absolventský seminář CR3=2 

22 0 22 1 

Tkáčová 
Ludmila, Ing. 

 Ekonomie (CR1,ŘHP1) = 3 

 Ekonomie FŘ1=3 

 Obchodní korespondence FŘ1=2 

 Obchodní korespondence MLZ1=2 

 Makroekonomie MO1=3 

 Banky a finanční trhy ŘHP1=3 

 Finanční řízení MLZ2=3 

 Absolventský seminář ŘHP3= 2  

21 0 21  

Vlček Marek, 
Ing. 

 Marketing, CR1+ŘHP1=3 

 Podniková ekonomika MLZ1, 
MO1=3 

 Management MLZ1, MO1=3 

 Organizační chování MLZ1=2 

 Hotelový management ŘHP1=2 

 Marketing MLZ2, MO2=3 

 Personální práce MLZ2=3 

 Personální práce MLZ3=3 
 

22 0 22 1 

Zajíčková 
Barbora, Mgr. 

 Německý jazyk CR1, MO1, ŘHP1=4 

 Německý jazyk CR3, ŘHP3=4 

 Etika a etiketa CR3, ŘHP3=3 

 Sociální psychologie MLZ2=2 

 Psychologie práce MLZ3=2 

 Etika a etiketa MLZ3=2 

 NEJ-MO2=4 

21 0 21  

Ztratil Michal, 
Ing. 

(od 12. 2.) 

 Sociální politika MLZ2, MLZ3=3 

3  3  

Jaromír Krišica 

(od 19. 2.) 

 Public Relation 

 MlZ3 3 h 3  3  

Ondrúš 
Miroslav,  JUDr. 

(od 12. 2.) 

 Právo MLZ1  2h 

 Právo IT2  2 h 4  4  
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Celkový počet interních vyučujících:    8 

Celkový počet externích vyučujících:  26 

Celkem vyučujících v letním období školního roku 2017/2018:   34 

       
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 

Obr. č. 1 – Interní pedagogové 

 (Zleva: Ing. M. Vlček, Mgr. S. Špirková, Mgr. B. Zajíčková, Ing. Bc. David Nespěšný, MBA, ředitelka školy  

Mgr. D. Kocichová, Ph.D., Ing. A. Halaxová, Ing. L. Tkáčová a asistentka ředitelky E. Cáhlíková, DiS.) 

Odborní garanti vzdělávacích programů ve školním roce 2017/2018 

Mgr. Stanislava Špirková – odborný garant vzdělávacího programu Cestovní ruch 

Ing. Marek Vlček – odborný garant vzdělávacího programu Řízení hotelového provozu  

Ing. David Nespěšný - odborný garant vzdělávacího programu Informační technologie 

Mgr. Naděžda Maková – odborný garant vzdělávacího programu Management lidských zdrojů 

Ing. Alena Halaxová – odborný garant vzdělávacího programu Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství 

Ing. Ludmila Tkáčová – odborný garant vzdělávacího programu Finance, účetnictví, finanční řízení 

 

Správní zaměstnanci ve školním roce 2017/2018:  
Elen Cáhlíková    asistentka ředitelky školy 

Pavla Bražinová    vedoucí ekonomického úseku  

Ing. Lenka Vavříková    ekonomka školy 

Ing. Nikol Pešlová   ekonomka školy  
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4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ  

  

Na AHOL – Vyšší odbornou školu pro školní rok 2017/2018 podalo přihlášku 71 absolventů středních škol. 

Přijímací řízení proběhlo ve dnech 2. 6. 2017, 13. 6. 2017, 26. 6. 2017. Další termíny přijímacího řízení 

probíhaly během měsíců červenec a srpen na základě telefonické dohody s uchazečem o studium.  

K 30. září 2017 bylo přijato do prvních ročníků denní formy vzdělávání celkem 68 studentů.  
 

 

Studenti denní formy vzdělávání přijatí do prvních ročníků denní formy vzdělávání: 

16 studentů vzdělávacího programu Cestovní ruch  

10 studentů vzdělávacího programu Mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství  

21 studentů vzdělávacího programu Management lidských zdrojů 

11 studentů vzdělávacího programu Finance, účetnictví, finanční řízení 

10 studentů vzdělávacího programu Řízení hotelového provozu 

 

 

Školné pro školní rok 2017/2018 bylo stanoveno pro denní a dálkovou formu vzdělávání následovně:  

 

1. ročník denní formy vzdělávání   10 000,- Kč  

2. ročník denní formy vzdělávání  10 100,- Kč  

3. ročník denní formy vzdělávání   10 100,- Kč  

4. ročník dálkové formy vzdělávání  15 100,- Kč 

 

  

Splátky jsou pololetní, s termínem splatnosti do 31. července (za zimní období) a 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 2017/2018 (stav k 30. 9. 2017) 

 

Název oboru Forma vzdělávání Počet přijatých 

Cestovní ruch denní 16 

Cestovní ruch dálková 0 

Finance, účetnictví, finanční 

řízení 
denní 11 

Finance, účetnictví, finanční 

řízení 
dálková 0 

Informační technologie denní 0 

Management lidských zdrojů denní 21 

Management lidských zdrojů dálková 0 

Mezinárodní obchod, 

přeprava, zasílatelství 
denní 10 

Mezinárodní obchod, 

přeprava, zasílatelství 
dálková 0 

Řízení hotelového provozu denní 10 

Řízení hotelového provozu dálková 0 

Celkem 

 
denní + dálková forma 

68 
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5 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ  

  

5. 1 Hodnocení vzdělávání za školní rok 2017/2018  

  

K 31. 10. 2017 bylo přijato ke vzdělávání 73 studentů prvních ročníků (ke dni 30. 9. 2017 bylo přijato 

ke vzdělávání 68 studentů, ke dni 31. 10. 2017 konečných 73 studentů). Celkový počet studentů na 

AHOL – Vyšší odborné škole byl k uvedenému datu 157 studentů. Z tohoto počtu bylo 145 studentů denní 

formy vzdělávání a 12 studentů dálkové formy vzdělávání. V průběhu školního roku pak 38 studentů 

denní formy vzdělávání vykonalo absolutorium, 13 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. 17, odst. 1-20 

Školního řádem QP-03 z 1. 9. 2015 – viz čl. 17 a 25. 
  

 

Tabulky hodnocení výsledků vzdělávání 

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

    

Studijní 

skupina 

Stav  

k 31. 10. 

2017 

Ukončení/přerušení/opakování  

studia 

Stav  

k 31. 8. 2018 

CR1 15 +1 16 

CR2 5 0 5 

CR3 15 -15 0 

ŘHP1 10 -1 9 

ŘHP3 7 -7 0 

FŘ1 14 -2 12 

IT2 4 0 4 

MLZ1 21 -3              18 

MLZ2 14 +1 15 

MLZ3 17 -17 0 

MO1 13 0 13 

MO2 4 0 4 

MO3 6 -6 0 

Celkem 

145 38 – absolutorium 

13 – ukončení, přerušení, opakování 

2 – nástup po přerušení(+) 

96 

 

       Poznámka: K absolutoriu bylo připuštěno 38 studentů, 7 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 1,72 1,79 1,76 

CR2 1,35 1,00 1,18 

CR3 2,12 2,19 2,16 

ŘHP1 1,48 1,83 1,66 

ŘHP3 1,70 1,73 1,72 

FŘ1 1,69 1,54 1,62 

IT2 1,00 2,10 1,56 

MLZ1 1,44 1,28 1,36 

MLZ2 1,50 1,75 1,62 

MLZ3 1,00 1,97 1,48 

MO1 1,85 1,83 1,84 

MO2 1,60 1,62 1,61 

MO3 1,90 1,00 1,45 

Průměrný 

prospěch 

1,56 1,66 1,62 

 

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

 

Studijní 

skupina 

Stav  

k 31. 10. 

2017 

Ukončení/přerušení studia 
Stav  

k 31. 1. 2018 

Studijní 

průměr 

MLZ4D 12 -12 0 1,00 

Celkem 
12 11 – absolutorium 

1 - opakování  
0 1,00 

 
 

Tab. 9 Studijní průměry v dálkové formě vzdělávání – 4. ročník 

 

Studijní 

skupina 

Studijní průměr 

zimní období 

Studijní průměr 

letní období 

Celkový 

studijní 

průměr 

MLZ4D 1,00 - 1,00 

Průměrný 

prospěch 
1,00 - 1,00 
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Graf č. 1 Grafické srovnání průměrů u jednotlivých vzdělávacích programů 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Graf č. 2  Celkový studijní průměr 
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Zlatá plaketa zakladatele škol AHOL 

 

Zlatá plaketa představuje již tradiční ocenění nejlepších absolventů škol AHOL, které je pravidelně 

udělováno od roku 1996. Podmínkou pro získání Zlaté plakety je výborný prospěch po celou dobu 

studia. Od roku 2014 je Zlatá plaketa udělována i na AHOL – Vyšší odborné škole. 

 

Součástí udělení tohoto ocenění je i prospěchové stipendium. 

 

Nositelem Zlaté plakety za školní rok 2017/18 se stal absolvent Adam Mareček (Management lidských 

zdrojů). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2  Udělení Zlaté plakety absolventovi Adamu Marečkovi, DiS. 
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5. 2 Absolutoria – hodnocení absolventských zkoušek  

  

Termín: 18. leden 2018 – řádný termín absolutorií dálkové formy vzdělávání 

 

 Absolutorií se zúčastnilo ve zkouškovém termínu 18. ledna 2018 celkem 11 studentů, z toho 

úspěšně absolvovalo zkoušky 11 studentů, z nichž 6 studentů dosáhlo hodnocení prospěl/a 

s vyznamenáním (celkem 4 studenti prospěli s vyznamenáním s celkovým prospěchem 1,00) a 5 

studentů s hodnocením prospěl/a.  

 Absolutorium proběhlo v termínu 18. ledna 2018. Tento termín byl řádným termínem absolutorií 

pro studenty dálkové formy vzdělávání vzdělávacího programu Management lidských zdrojů. 

 

Tab. 10  Přehled výsledků absolutoria v řádném termínu 

(studenti dálkové formy vzdělávání, 18. leden 2018) 

 

Vzdělávací program 
Leden 2018 

řádný termín 

Management lidských zdrojů dálková forma 11 (6 PV, 5 P) 

 

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

 

 

Termín: 8. – 12. června 2018 – řádný termín absolutorií denní formy vzdělávání 

 

 Absolutorií se zúčastnilo ve zkouškovém termínu 8. – 12. června 2018 celkem 38 studentů, 

z toho úspěšně absolvovalo zkoušky 36 studentů, z nichž 13 studentů dosáhlo hodnocení 

prospěl/a s vyznamenáním (celkem 5 studentů prospělo s vyznamenáním s celkovým 

prospěchem 1,00), 23 studentů s hodnocením prospěl/a, 2 studenti s hodnocením 

neprospěl/a.  

 

 Absolutorium proběhlo v termínu 8. – 12. června 2018. Tento termín byl řádným termínem 

absolutorií pro studenty denní formy vzdělávání vzdělávacích programů Cestovní ruch; 

Řízení hotelového provozu; Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství; 

Management lidských zdrojů  
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Tab. 11  Přehled výsledků absolutoria v řádném termínu 

(studenti denní formy vzdělávání, 8. – 12. 6. 2018) 

 

Vzdělávací program 
červen 2018 

řádný termín 

Mezinárodní obchod, přeprava, 

zasílatelství 

denní forma 
6 (2PV, 3P, 1N) 

Cestovní ruch denní forma 13 (7 PV, 5P, 1N) 

Řízení hotelového provozu denní forma 6 (2 PV, 4P) 

Management lidských zdrojů denní forma 13 (2 PV, 11P) 

 

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

 

Tab. 12  Počty studentů u absolutorií 

Vzdělávací program 
Prospěl/a s 

vyznamenáním 
Prospěl/a Neprospěl/a 

Mezinárodní obchod, přeprava, 

zasílatelství 
2 

3 1  

Cestovní ruch 7 5 1 

Řízení hotelového provozu 2 4 0  

Management lidských zdrojů 2 11 0 

 

CR  Prospělo s vyznamenáním   7 (z toho 2 samé jedničky)  

MLZ Prospělo s vyznamenáním  2 (z toho 1 samé jedničky)  

MO Prospělo s vyznamenáním  2 (z toho 1 samé jedničky) 

ŘHP Prospělo s vyznamenáním  2 (z toho 1 samé jedničky)  

   

Z 38 studentů bylo ohodnoceno samými jedničkami 5 studentů, což činí 13 %.  

 

Termín 14. září 2018 – náhradní a opravný termín absolutorií 

 

 Absolutorií v náhradním a opravném termínu se zúčastnili celkem 2 studenti, kteří dosáhli 

hodnocení prospěl/a s vyznamenáním a prospěl/a. 

 

 Náhradní a opravný termín absolutoria proběhl 14. září 2018. Pro 2 studenty se jednalo o opravný 

termín absolutorií. Tohoto termínu se účastnili studenti denní formy vzdělávání vzdělávacích 

programů Cestovní ruch a Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství. 
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Tab. 13  Přehled výsledků absolutoria v náhradním a opravném termínu (studenti denní formy 

vzdělávání, 14. 9. 2018) 

 

Vzdělávací program 
září 2018 

náhradní a opravný termín 

Cestovní ruch denní 

forma 
1 (1P) 

Management lidských zdrojů denní 

forma 
1 (1PV) 

 

 

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

 

Tab. 14 Přehled témat absolventských prací  
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Některé absolventské práce byly na velmi dobré odborné úrovni.  

Dvě práce byly zaslány do celostátní soutěže o nejlepší absolventskou, bakalářskou a magisterskou práci, 

kterou organizuje Asociace hotelů a restaurací ČR: 

a) Klaudie Barvíková, DiS.  

„Geocaching a jeho využití při návrhu poznávací trasy moravskoslezských minipivovarů“ 

 

b) Silvana Barvíková, DiS.  

„Pivovarnictví jako trend gastronomického cestovního ruchu“ 

 

Vyhodnocení soutěže proběhne v říjnu 2018. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3 Zkoušení u absolutoria (vzdělávací program Cestovní ruch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4 Příprava ke zkoušce (vzdělávací program Cestovní ruch) 
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Obr. 5 Zkoušení u absolutoria (vzdělávací program Cestovní ruch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6 Závěrečné foto po úspěšném ukončení absolutorií 

 

 Zákon 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje u 

absolutorních komisí tzv. odborníka z praxe. Nařízení zákona bylo dodrženo. 

 

 Dle vyjádření předsedkyně komise paní doc. Ing. Naděždy Klabusayové, CSc., byla připravenost 

a výkony studentů AHOL – Vyšší odborné školy na vyšší úrovni, než u některých studentů 

vysokoškolského typu studia. 
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5. 3 Materiální podmínky  

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 – VOŠ, Petruškova 

4, Ostrava – Zábřeh a od 15. 12. 2017 také v prostorách nové budovy na ulici Dušní 1106/8 v Ostravě-

Vítkovicích. 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 prováděla v programu Bakaláři. 

  

Škola má k dispozici 13 dataprojektorů, které mohou pedagogové využít k prezentaci výuky, z toho jeden 

dataprojektor je mobilní včetně přenosného promítacího plátna. Didaktická technika je moderní, funkční 

a v procesu výuky plně využívána. Tři učebny byly vybaveny interaktivními tabulemi včetně programu 

SmartNotebook ver.17 (18) a dvěma interaktivními LCD monitory s uhlopříčkou 165cm. 

  

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

  

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

vybavením (moderním hardwarem i softwarem, školním nábytkem).  

  

 Učebna č. 123 (stará budova) – učebna je vybavena 18 PC o konfiguraci: procesor Pentium 4, 3,06 

GHz, HDD 80 GB, RAM 512 MB a 17´´ monitory Acer, klávesnice a optické myši. 

 Učebna č. 208 (stará budova) – učebna je vybavena 12 notebooky ASUS o konfiguraci: procesor Intel 

Pentium, 2,6 GHz, HDD 250 GB, RAM 4 GB. 

 Učebna č. 222 (stará budova) – učebna je vybavena 10 notebooky HP ProBook 450 o konfiguraci: 

procesor Intel Core I5, 2,8 GHz, HDD 500 GB, RAM 4 GB. 

 Učebna 203 (nová budova) – učebna je vybavena 16 stolními počítači procesor Pentium 4, 3,06 GHz, 

HDD 80 GB, RAM 512 MB a 17´´ monitory Acer, klávesnice a optické myši. 

 Učebna 204 (nová budova) - – učebna je vybavena 12 notebooky ASUS o konfiguraci: procesor Intel 

Pentium, 2,6 GHz, HDD 250 GB, RAM 4 GB. 

 Učebna 205 (nová budova) – je vybavena notebooky HP (22 ks), RAM 4GB, CPU Intel i5, 7200, 256 

GB SSD, 15,6 full HD displej. 

 

Všechny počítače jsou připojeny do sítě s operačním systémem MS Windows 10 a MS Windows 8.1. 

PRO, 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). 

   

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 
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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 2017/2018 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 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 15. 12. 2017 se škola přestěhovala do nových prostor…  

 

Obr. 7  Nová budova AHOL – Vyšší odborné školy 
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5. 4 Odborná praxe  

  

AHOL – Vyšší odborná škola 

 

Odbornou praxi ve školním roce 2017/18 na škole vykonávalo: 

a) v zimním období: 

17 studentů 3. ročníku vzdělávacího programu Management lidských zdrojů (560 hod./student), 

4 studenti 2. ročníku vzdělávacího programu Informační technologie (640 hod./student), 

12 studentů 4. ročníku vzdělávacího programu Management lidských zdrojů – dálková forma studia (110 

hod./student) 

b) v letním období: 

5 studentů 2. ročníku vzdělávacího programu Cestovní ruch (560 hod./student), 

6 studentů 2. ročníku vzdělávacího programu Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství (560 

hod./student) 
 

Tab. 15  – Odborná praxe (jen denní studium) 
 

Odborná praxe 
Výukové období 

 
 

Celkem % 
zimní letní 

 celkem tříd 2 2 4   

 celkem studentů 21 11 32   

 celkem odpracované hodiny 10 738 5 839 16 577  
 celkem zameškané hodiny 1 342 321 1 663 10,03 % 

 zaplacená produktivní činnost  
(hod.) 

7 778 5 839 13 617 82,14 % 

 

Z přehledu vyplývá, že ve šk. roce 2017/18 odbornou praxi vykonávalo celkem 32 studentů denní formy 

vzdělávání. Studenti odpracovali celkem 16 577 hod., zameškali 1 663 hod., tj. 10,03 % z odpracovaných 

hodin. Toto navýšení ovlivnili 2 studenti z 3. ročníku vzdělávacího programu Management lidských 

zdrojů, kteří své studium během šk. roku ukončili (celkem 1 120 hod.). Produktivní činnost byla studentům 

zaplacena za 13 617 hod., tj. 82,14 % z odpracovaných hodin. 
 

K organizacím, u kterých studenti vykonávali odbornou praxi, patří např.: Zásilkovna, s .r. o., ČSAD 

Frýdek-Místek, a. s., Helis – Květiny, s. r. o., CK Viktoria, Relax Adriatic, s. r. o., Okresní soud v Karviné, 

ArcelorMittal Ostrava, a. s., Clarion Congress Hotel Ostrava, OKIN, VŠB TU Ostrava, JK TRANS apod. 
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Graf č. 3 -  Porovnání školních let 2015 - 2018 

Tři z pěti studentek vzdělávacího programu Cestovní ruch vykonávaly svou odbornou praxi v zahraničí 

(Anglie, Kanárské ostrovy – El Hierro).  

Tab. 16  Odborná praxe celkem 
 

Školní rok 
Počet studentů Odpracované hodiny % zameškaných 

hodin dálková forma denní forma dálková forma denní forma 

2015/16 0 57 0 29 224 9,22 

2016/17 7 44 770 22 474 9,01 

2017/18 12 32 1 320 16 577 10,03 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že ve školním roce 2017/2018 vykonávalo odbornou praxi 12 studentů dálkové 

formy vzdělávání, což je o 5 studentů více než v předcházejícím školním roce. Dále došlo ke snížení počtu 

studentů v denní formě vzdělávání o 12 studentů, tj. o 27,27 %. Taktéž došlo ve školním roce 2017/18 

oproti roku 2015/2016 ke snížení počtu odpracovaných hodin o 5 897, tj. 26,24 %. Tato situace byla jednak 

zapříčiněna poklesem počtu studentů a jak již bylo výše uvedeno, také 2 studenti vzdělávacího 

programu Management lidských zdrojů v zimním období na odbornou praxi nenastoupili a v průběhu 

školního roku ukončili studium.  
 

Závěr 

Odborná praxe studentů školy je převážně zajištěna ze strany studentů, protože si již sami financují své 

bydlení a živobytí. O neplacenou odbornou praxi nemají zájem.  Tím se vysvětluje vysoké procento 

zaplacené produktivní činnosti (13 617 hod., tj. 82,14 % z odpr. hodin).  

 

I v tomto školním roce se několik studentů vzdělávacího programu Cestovní ruch zúčastnilo zahraniční 

odborné praxe (Anglie, Kanárské ostrovy). 
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6 ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

 

Školní výchovnou poradkyní a školní metodičku prevence vykonávala ve školním roce 2017/2018  

Mgr. Stanislava Špirková.   
 

Systém poradenských služeb vytváří podpůrný článek vzdělávacího systému. Poskytování poradenských 

služeb je uloženo školským zákonem a specifikováno vyhláškou MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.   

  

Školní výchovnou poradkyni a školní metodičku prevence vykonává Mgr. Stanislava Špirková. Významnou 

součástí systému poradenských služeb je spolupráce pedagogických pracovníků, poskytujících poradenské 

služby ve škole, tj. výchovného poradce, školního metodika prevence a školního psychologa s dalšími 

pedagogickými pracovníky, zejména vedoucími studijních skupin a vedoucími PK (podpora týmové práce). 

Cílem výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů bylo v uplynulém školním roce 

zkvalitnění sociálního klimatu ve škole, integrace vzdělávací, informační a poradenské složky kariérového 

poradenství, posílení primárně preventivních činností a podmínek pro včasnou intervenci a zkvalitnění 

vzdělávací a poradenské práce školy se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.  

   

V souladu s vyhláškou je kladen důraz na ochranu práv uživatelů poradenských služeb (zejména informovaný 

souhlas jako podmínka poskytnutí služby) a na ochranu jejich osobních údajů (viz zákon č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).  

 

6. 1 Zdravý životní styl a škola podporující zdraví  

  

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

6. 2 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 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 – VOŠ 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.   

  

 

https://www.drogy-info.cz/
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Obr. 8 Sportovní aktivity studentů – sport jako nástroj v boji proti sociálně patologickým jevům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Outdoorové aktivity studentů prvního ročníku  

(Kurz orientace v terénu v rámci SPA – Sportovních aktivit) 
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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.   

 

 

 

Obr. 10 Outdoorové aktivity studentů prvního ročníku  

(Kurz frisbee – Sportovní aktivity atudentů) 
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7 KONTROLNÍ ČINNOST 

 7. 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 2017/2018 ze strany České školní inspekce kontrola neproběhla. 

 

7. 2 Kontrolní činnost na škole 

 

Kontrolní činnost AHOL – Vyšší odborné školy byla ve školním roce 2017/2018 zaměřena na 

 

 Kontrolu ze strany Rady školské právnické osoby; 

 Hospitace a kontroly pedagogické činnosti; 

 Evaluace studentů pro jednotlivé vzdělávací programy. 

 

 

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 2017/2018 zakotvena v plánu práce 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 2015/2016 

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 06/2018  

  

Leden  
o dodržování termínů zkoušek 

o kontrola tematických plánů pro letní výukové období  

o kontrola indexů    

o kontrola zadání zkušebních okruhů k absolutoriu 06/2018  

 

 Únor  
o předání zkušebních okruhů studentům k absolutoriu  

o kontrola třídních výkazů v systému Bakalář   

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 indexů   

o uzavření pedagogické dokumentace   

o kontrola uzavření pedagogické dokumentace   

o hodnocení školního roku 2017/2018  

o příprava školního roku 2018/2019 

o kontrola přípravy absolutorních zkoušek III. 
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Vysvětlivky:   
  

ŘŠ  - ředitelka školy  

ZŘŠ  - zástupce ředitelky školy  

OG – odborní garanti vzdělávacích programů 

VOP  - vedoucí odborné praxe , SO - studijní oddělení  

 

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 školní 

rok 2018/2019. 

 

Analýza výsledků 

 

V průběhu školního roku 2017/2018 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. 

 

Hospitace 

 

Celkem bylo v zimním i letním období provedeno 10 hospitací, pět hospitací u interních pedagogů, pět u 

pedagogů externích.  

 

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. 2017. 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 ředitelkou školy a vedoucí studijního oddělení AHOL – Vyšší odborné školy. 
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8 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 

Tab. 17  Ve školním roce proběhly následující vzdělávací akce dle plánu DVPP 

Jméno 
Odborná znalost 

Podpora vzdělávacího 
procesu Povinné 

Kocichová, D. 

P-KAP Moodle BOZP, GDPR 

Datová schránka Bakalář  
Úprava písemností 
Interaktivní tabule     

Nespěšný, D. 

Doktorantské OSU Moodle BOZP, GDPR 

Interaktivní tabule Bakalář   

      

Halaxová, A. 

JA, OSU Moodle BOZP, GDPR 

Interaktivní tabule     

      

Zajíčková, B. 

Podnikavost Moodle BOZP, GDPR 

Interaktivní tabule Bakalář   

      

Špirková, S. 

P-KAP Moodle BOZP, GDPR 

Praxe v ČR - stáže    

      

Tkáčová, L. 

Podnikavost Moodle BOZP, GDPR 

Úprava písemností Bakalář   

Interaktivní tabule     

Vlček, M. 

Digitální fotografie Moodle BOZP, GDPR 

Interaktivní tabule Bakalář   

      

Cáhlíková, E. 

AHOL - VOŠ  Bakalář BOZP, GDPR 

Datová schránka     

     

A úprava písemností     

Mezi další realizované akce vedoucí ke zvyšování kvalifikace pedagogů v rámci DVPP patřilo:  

 Beseda se zástupcem Krevního centra, Ostrava-Poruba. 

 Beseda se zdravotní sestrou fakultní nemocnice, Ostrava-Poruba (masáž srdce). 

 Přednáška pro všechny  Jak se efektivně učit. 

 Přednáška pro všechny  Jak neprokrastinovat. 

 Přednáška pro všechny  Jak správně komunikovat. 

 Přednáška pro všechny  Kritické myšlení. 

 Okresní správa sociálního zabezpečení, setkání s ředitelem Ing. Ztratilem. 

 Seminář „Úředník a jeho písemný projev“.GE Money Bank, Ostrava, marketingové přednášky. 
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Obr. 11 Garant vzdělávacího programu „Řízení hotelového provozu“ Ing. Marek Vlček při nácviku první 

pomoci v rámci vzdělávacího semináře. 
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9 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

  

9. 1 Prezentace AHOL – Vyšší odborné školy 

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 2017/2018 patří: 

 Charitativní činnost Studentského parlamentu; 

 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 12 Exkurze studentů vzdělávacího programu „Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství“  

ve společnosti ČD Cargo 

 

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

internetovou reklamu. Pro tento účel byly využity možnosti placené i neplacené inzerce. Facebook, 

Twitter, Instagram. K účelům propagace školy byl vytvořen také samostatný kanál  Youtube, kde jsou 

průběžně zveřejňovány aktivity školy. 
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@aholvos (Facebook) 

ahol.vos  (Instagram) 

AHOL Vyšší odborná škola (www.youtube.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 13 Facebooková prezentace školy 

 

Z hlediska prezentace školy byla posílena náborová činnost studentů maturitních ročníků na vybraných 

středních školách v rámci Moravskoslezského kraje – celkem bylo interními vyučujícími školy navštíveno 

cca 18 středních škol a gymnázií a osloveno přes 496 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). 

 

9. 1. 1 Studentský parlament 

 

Studentský parlament AHOL – Vyšší odborné školy je složen z předsedy a volených zástupců jednotlivých 

studijních skupin vzdělávacích programů školy. Od 1. 9. 2017 byla zvolena předsedkyní Natálie 

Kokindová, místopředsedkyní byla demokraticky zvolena studentka Tereza Golombková, obě studentky 

vzdělávacího programu Management lidských zdrojů. Setkání studentů se koná v prostorách školy každou  

http://www.youtube.com/
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první středu v měsíci v čase polední přestávky. Jako host je obvykle studenty pozvána ředitelka školy. 

V minulosti byla spoluorganizátorem studentského parlamentu bývalá zástupkyně ředitelky školy Mgr. 

Radmila Hrušková, od dubna 2017 tuto roli 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, 

konference VOŠ a ples škol AHOL. 

 

Mezi nejvýznamnější akce Studentského parlamentu patří charitativní vánoční sbírka, v roce 2017 to byla 

finanční sbírka pro psí útulek v Třebovicích a návštěva Krevního centra v Ostravě. 
  

Na každém setkání studentského parlamentu jsou projednávány otázky a témata nastolená studenty 

směrem k ředitelce školy, parlament tímto plní nezbytnou funkci možnosti výměny informací mezi 

vedením školy a studenty školy. 

 
  

 

                                                             

         

 

         

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Studenti Natálie Kokindová a Vojtěch Kolek při darování krve v rámci akce organizované 

studentským parlamentem (AHOL pro život…) 
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Obr. 15 SPELEO 2018, speleologická akce studentů společně s odborníky ze speleologické záchranné 

služby Olomouckého kraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Superpočítač Salamon – Národní superpočítačové centrum, studentská exkurze na základě 

spolupráce s MSIC (Moravskoslezské inovační centrum) 
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9. 1. 4  Reprezentační ples 

Dne 10. 2. 2018 proběhl v Multifunkční hale Gong v Ostravě-Vítkovicích tradiční 26. reprezentační ples 

škol AHOL. Součástí programu bylo také šerpování absolventů AHOL – Vyšší odborné školy. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Slavnostní zahájení plesu JUDr. Josefem Holíkem (zleva: Mgr. Dagmar Kocichová, Ph.D., Mgr. 

Miriam Lacinová, Mgr. Radmila Sosnová, jednatelka Ing. Hana Holíková  a zakladatel škol AHOL JUDr. 

Josef Holík) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Šerpovaní studentů AHOL – Vyšší odborné školy (šerpu předává ředitelka školy mgr. Dagmar 

Kocichová, Ph.D., moderuje zástupce ředitelky školy Ing. Bc. David Nespěšný, MBA) 
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 9. 2 Odborné a motivační kurzy  

  

9. 2. 1 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 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, vizualizuéru, dvou kamer 

k natáčení či přenosu přednášek atd. Kurzu se zúčastnilo 10 frekventantů. Účastnící kurzu vysoce hodnotili 

organizační, metodickou, personální i materiálně technické zajištění kurzu. Tuto skutečnost potvrzují 

přihlášky na další kurzy ve školním roce 2018/2019, 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. 19 Úspěšné ukončení kurzu (Mgr. Stanislava Špirková se studenty) 
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9. 2. 2 Mezinárodní den průvodců 

V pondělí 27. listopadu 2017 proběhlo na AHOL – Vyšší odborné škole z Ostravy setkání průvodců 

cestovního ruchu Moravskoslezského kraje. Zúčastnili se ho aktivní průvodci, kteří provázejí jak                             

v terénu, tak i v objektech. Akce se uskutečnila ve spolupráci Asociace průvodců České republiky, 

organizace sdružující profesionální průvodce cestovního ruchu, a AHOL – Vyšší odborné školy, 

významného centra vzdělávání v cestovním ruchu. Odborná část setkání, v rámci které byla řešena 

problematika legislativy, systému certifikací, elektronické evidence tržeb pro průvodce, byla doplněna  

o prezentaci národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice, unikátního areálu Ostravy. Když si 

uvědomíme, že činnost průvodce cestovního ruchu je činností tzv. prvního kontaktu, že průvodce svoji 

prací vytváří u návštěvníků dojem o daném regionu či památce, že je v neustálém  a bezprostředním 

kontaktu s účastníky cestovního ruchu, je možné konstatovat, že má práce průvodce rozhodující vliv na 

spokojenost návštěvníků. 

Již 10 let je AHOL – Vyšší odborná škola  tradičním organizátorem oslav Mezinárodního dne průvodců  

v Ostravě. Škola je přidruženým členem Asociace průvodců České republiky. Tématem akce v roce 2018 

byly Vítkovice Paula Kupelwiesera. Jednalo se o komponovaný program pro veřejnost, který proběhl 24. 

února 2018 od 10:00 a 13:00 hodin. Jednotlivá komentovaná prohlídka městskou památkovou zónou 

Ostrava – Vítkovice, továrního města   v zahradách s jednotným architektonickým pojetím režného 

cihlového zdiva a pozdně klasicistního zámku a návštěva areálu národní kulturní památky Dolní oblast 

Vítkovice, památky zapsané  na seznam Evropského kulturního dědictví trvala 2,5 hodiny. Pro účastníky 

byly připraveny pracovní listy a soutěže. 

Spoluorganizátorem letošního ročníku byla NKP Dolní oblast Vítkovice. Průvodkyněmi Mgr. Stanislava 

Špirková, členka Asociace průvodců České republiky a vyučující AHOL – Vyšší odborné školy (městská 

památková zóna Ostrava – Vítkovice)  a paní Lenka  Kaštilová (vedoucí průvodcovského sboru NKP 

Dolní oblast Vítkovice).    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Setkání průvodců v AHOL – Vyšší odborné škole. Škola je významným vzdělávacím centrem 

v oblasti cestovního ruchu. 
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9. 3 Přehled aktivit školy 

 

Září 2017 

 Adaptační pobyt studentů 1. ročníku.  

 Beseda se zástupcem Krevního centra, Ostrava-Poruba. 

 Beseda se zdravotní sestrou fakultní nemocnice, Ostrava-Poruba (masáž srdce, KPR). 

 Harmonogram odborných kurzů a zkoušek (Delegát a technický průvodce cestovní kanceláře, 

Průvodce cestovního ruchu). 

 Kontrola studijní agendy a studijní dokumentace (studijní oddělení, ZŘ). 

 Návrh témat absolventských prací. 

 Porada ŘŠ se zaměstnanci. 

 Přednáška pro všechny studenty Jak se efektivně učit. 

 Přednáška pro všechny studenty Jak přestat prokrastinovat. 

 Přednáška pro všechny studenty Jak správně komunikovat. 

 Přednáška pro všechny studenty Kritické myšlení. 

 Schůzka Školské rady. 

 Termín odevzdání tematických plánů. 

 Tvorba harmonogramu kurzů a zkoušek (Delegát cestovní kanceláře). 

 Zahájení odborné praxe MLZ3, MLZ4D, IT2. 

 Zápis studentů denního studia. 

 Zasedání Studentského parlamentu. 

 

Říjen 2017 

 Návštěva galerie v rámci Dějin kultury. 

 Odevzdání hlášení – KÚ MSK, MŠMT CR, Úřad práce ČR . 

 2. 10. Archivace materiálů za školní rok 2016/17. 

 2. 10. Zahájení hospitační činnosti. 

 4. 10. Porada se zaměstnanci školy. 

 4. 10. Zasedání Studentského parlamentu. 

 5. 10. Imatrikulace studentů 1. ročníku. 

 5. 10. Jednání Rady školské právnické osoby, předložení VZ. 

 6. 10. Studijní elektronické materiály z projektu na CD. 

 9. 10. Okresní správa sociálního zabezpečení, setkání s ředitelem Ing. Ztratilem (MLZ1). 

 10. 10. Schůzka plesového výboru. 

 10. 10. Schůzka se zástupci OKIN, jednání ohledně Šablony EU. 

 10. 10. Školení Datové schránky, DK města Ostrava. 

 11. 10. Přednáška Celní problematika, smlouva CITES, Ing. Jiříková (Šablony EU). 

 11. 10. Studijní oddělení, jmenný seznam jazykových skupin elektronicky. 

 11. 10. Šablony EU, zapojení odborníka do výuky (Ing. Zym). 

 12. 10. Termín odevzdání Výroční práce na KÚ. 

 13. 10. Jeden den horníků, exkurze do NKP Důl Michal (CR1). 

 13. 10. Mezinárodní festival outdoorových filmů, Ostrava (CR2, CR3). 
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 16. 10. Exkurze na pracoviště dispečinku, JOB CENTRUM Ostrava. 

 17. 10. Exkurze Pivovar Radegast Nošovice/ČD Cargo Ostrava. 

 24. 10. Šablony EU, zapojení odborníka do výuky (Ing. Zym). 

 25. 10. Odeslání Školních akčních plánů. 

 26. 10. Halloween, akce Studentského parlamentu. 

 26. 10. Školení Čeština pro život – co by měl (nejen) úředník znát, DK města Ostrava. 

 26. 10. Doškolení 1. ročníků BOZP, PO 11:30, č. 114. 

 30. 10. Akreditace nových kurzů pro žáky ZŠ, SŠ a veřejnost. 

 30. 10. Bakalář, seznam odborné literatury. 

 30. 10. Garanti, uplatnění absolventů v praxi. 

 30. 10. Odeslání reakreditace vzdělávacích programů MLZ, IT. 

 31. 10. Krevní centrum, dárcovství krve studentů AHOL – VOŠ. 

 

Listopad 2017 

 Barmanský kurz 

 Centrum na podporu integrace cizinců, Mariánské Hory 

 DHL Global Forwarding CZ s.r.o., provoz leteckého carga, celní řízení zásilek, Ostrava-Mošnov, 

Česmad Bohemia Ostrava. 

 Exkurze Beskydské uzeniny, a.s., Chodura, Frýdek-Místek. 

 Exkurze, horské hotely Miura Hotel, Vila Katara, Hotel & Garden U Holubů. 

 GE Moneta Interbanka, Ostrava. 

 Impakt HUB Ostrava. 

 Inovace zkušebních otázek k absolutoriu. 

 Odborný kurz Delegát a technický průvodce cestovní kanceláře (21. 10. – 25. 11. 2017). 

 Odevzdání přihlášek k absolutoriu (2. 11.). 

 Oslavy Mezinárodního dne studentstva, Studentský parlament. 

 Porada se zaměstnanci školy. 

 Praktická výuka na AHOL – SŠ. 

 Seminář, Krajská hygienická stanice. 

 Somelierský kurz. 

 Termín odevzdání absolventských prací pro lednový termín absolutorií (24. 11.). 

 Zasedání Studentského parlamentu. 

 2. 11. Šablony EU, zapojení odborníka do výuky (Ing. Zym). 

 8. 11. Šablony EU, zapojení odborníka do výuky (Ing. Jiříková). 

 15. 11. Šablony EU, zapojení odborníka do výuky (Ing. Jiříková). 

 15. 11. Šablony EU, zapojení odborníka do výuky (Ing. Zym). 

 22. 11. Šablony EU, zapojení odborníka do výuky (Ing. Jiříková). 

 

Prosinec 2017 

 Den otevřených dveří (8. 12.). 

 Exkurze Krajský úřad MSK, rozhovor s vedoucím personálního oddělení Ing. Kowalskim. 

 Návštěva Domu umění v Ostravě. 

 Odevzdání posudků vedoucích a oponentů (22. 12.). 

 Exkurze + přednáška - Okresní správa sociálního zabezpečení, Ostrava. 
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 Porada se zaměstnanci. 

 Přednáška zástupce Úřadu práce. 

 Setkání všech zaměstnanců škol AHOL (12. 12.). 

 Štramberk, „Moravský Betlém“, komentovaná prohlídka. 

 Tranexpress Intl., s. r. o., mezinárodní kamionová doprava,  Ostrava. 

 Výstava učeň, středoškolák, vysokoškolák, Ostrava (1. – 2. 12.). 

 Závěrečná porada ředitelek (20. 12.). 

 

Leden 2018 

 Absolutorium – řádný termín pro dálkovou formu vzdělávání (18. 1. 2018). 

 Vyřazování absolventů dálkové formy vzdělávání (24. 1. 2018). 

 Den otevřených dveří (5. 1. 2018). 

 Nábor 10. 1. 2018 SOŠ. 

 Porada se zaměstnanci. 

 Návrhy témat absolventských prací. 

 Zkouškové období studentů denní i dálkové formy vzdělávání. 

 Návrhy témat absolventských prací pro IT2. 

 Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO, REGIONTOUR. Mezinárodní veletrh 

turistických možností v regionech v Brně. 

 Vytvoření praktické skupiny pro (studenti IT) pro realizaci údržby a konfiguraci pracovních 

stanic a jejich začleňování do doménového systému školy. 

 Zkouškové období studentů denní a dálkové formy vzdělávání. 

 

Únor 2018 

 1. 2. Seminář Úředník a jeho písemný projev. 

 5. 2. Porada ŘŠ. 

 7. 2. Zasedání Studentského parlamentu. 

 9. 2. 26. reprezentační ples.  

 13. 2. Nábor SŠ Šilheřovice.  

 16. 2. Odevzdat podklady pro projekt VOŠ. 

 16. 2. Den otevřených dveří. 

 20. 2. Odeslat podklady pro projekt VOŠ.  

 24. 2. Mezinárodní den průvodců, akce pro veřejnost.  

 28. 2. AHOLCUP 2018. 

 Doplnit materiál  Témat. 

 Exkurze GEIS parcel CZ, s. r. o., Ostrava. 

 Marlenka international, s. r. o., Lískovec. 

 Návštěva společnosti OASA, s. r. o., Ostrava. 

 Porada se zaměstnanci. 

 Praxe studentů CR2, MO3. 

 Příprava konference. 

 Realizace nápadu (projektu) tvorby aplikací pro prostředí OS Android. 

 Návrh na vytvoření školicího a metodického střediska kyberbezpečnosti při AHOL – VOŠ. 

 Zahájení přijímání studentů pro nový školní rok + nábor. 
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 Zahájení výuky v letním období školního roku 2017/2018 pro denní formu vzdělávání. 

 

Březen 2018 

 8. 3. 2018, Personální agentura Specialist Service, s. r. o., ÚMOB Ostrava-Jih, Odbor 

strategického rozvoje vztahů s veřejností, školství, kultury. 

 9. 3. AHOL – SOŠ SuperStar.  

 14. 3. 2018, Kurz první pomoci v hotelovém prostředí. 

 23. 3. porada se zaměstnanci. 

 Exkurze Secesní stavby Ostravy (CR3). 

 Exkurze minipivovar Zámeček, Ostrava-Zábřeh. 

 GE Money Bank, Ostrava, marketingové přednášky. 

 Personalistika v praxi, Vítkovice Machinery Group a Arcelor Mittal Ostrava, ČSOB, Dalkia). 

 Rezervační systémy cestovních kanceláří STOVKA, seminář (CR1). 

 Workshop ERUDIO PATRIA, vzdělávání, pracovní koučing. 

 Zasedání studentského parlamentu. 

 

Duben 2018 

 6. 4. 12 h setkání s firmou Oása, následně Den učitelů. 

 10. 4. školení GDPR, ŘŠ. 

 12. 4. náborová akce. 

 13. 4. Školení GDPR. 

 19. 4. Focení studentů a pedagogů. 

 20. 4. Den otevřených dveří. 

 20. 4. Termín odevzdání AP. 

 27. 4. Porada se zaměstnanci  

 27. 4. Školení interaktivní tabule 

 Školení jazyková laboratoř ROBOTEL. 

 Exkurze Autodoprava, Osmančík, Děhylov. 

 Exkurze, národní superpočítačové centrum, VŠB TU Ostrava, IT4 Innovations a superpočítače 

Salomon. 

 Zasedání Studentského parlamentu. 

 

Květen 2018 

 2.– 4. 5. Exkurze Praha – matka měst, CR1. 

 Exkurze MO Transexpress Ostrava 3.5. 18  

 11. 5. 2018, konference „Kreativní průmysl a podnikání“ Educa SOŠ, Nový-Jičín. 

 24.– 30. 5. 1. a 2. ročníky zápočtový týden 

 31. 5 .– 13. 6. 2018  1. a 2. ročníky zkouškové období 

 3. 5. – 9. 5. 2018   zápočtový týden  3.ročníky 

 10. 5. – 30. 5. 2018  zkouškové období 3. ročníky 

 25. 5. platí nařízení O GDPR. 

 31. 5. – 6. 6. 2018 Přípravný týden pro letní termín absolutorií.  

 30. 5. termín odevzdání Souhlasů – 3. ročníky. 
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 Porada se zaměstnanci poslední pátek v měsíci. 

 Posudky absolventských prací. 

 Praktická příprava výpočetní techniky na další školní rok. 

 Termín pro odevzdání posudků pro červnový termín absolutorií. 

 Zkouškové období pro studenty denní formy vzdělávání. 

 Zasedání Studentského parlamentu AHOL – VOŠ. 

 Exkurze na centrální dispečink ŘSD, NDIC. (23. 5. 2018). 

 

Červen 2018 

 Porada se zaměstnanci poslední pátek v měsíci. 

 8. 6. Akce Kreaton (MSIC – záchrana gastroprovozu). 

 Přijímací řízení pro nový školní rok (1. 6., 13. 6. 26. 6.) 

 7. – 13. 6. řádný termín absolutorií pro studenty denní formy. 

 15. 6. Slavnostní vyřazení absolventů + Garden Party, tradiční akce škol AHOL.  
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10 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH 

A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ, O PŘEDLOŽENÝCH 

A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

 

1. Šablony EU 

 

Realizace dvouletého projektu začala v září 2017. 

 

Číslo výzvy:   02_16_035 

Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006376 

Název:   Podpora profesního růstu pedagogů AHOL – VOŠ 

Délka projektu: dvouletý  

Šablony 

IV/1.1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele  1 šablona 

IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ 

 ICT       4 šablony 

 Výchova k podnikavosti    2 šablony  

IV/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů   1 šablona 

IV/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky  8 šablon 

IV/3.1 ICT technik      2 šablony 

 

 

2. Projekt EU pro vyšší odborné školy 

 

Žádost byla podána v září 2017. 

 

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. 
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Konkrétní spolupráce bude spočívat ve vypracování 17 materiálů. 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 

 

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. 21 Publicita projektu  
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11 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ 

A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

11. 1 Spolupracující organizace 

 

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

 

Hospodářská komora (Kulaté stoly). 

 

Moravskoslezské inovační centrum. 

 

Magistrát města Ostravy. 

 

Krajský úřad MSK. 

 

Speleologická záchranná služba Olomouckého kraje. 

 

Městský část Poruba, Úřad městského obvodu Poruba. 

 

11. 2 Organizace zajišťující odbornou praxi studentů  

 

Vzdělávací program CESTOVNÍ RUCH 

Dolní oblast Vítkovice, 

Čedok a.s. 

VÍTKOVICE TOURS s.r.o.  

CK Favorit a.s., 

CK Go Afrika s.r.o, 

Ostravské výstavy, a.s. 

Cestovní agentura VITALITA TRAVEL 

 

Vzdělávací program ŘÍZENÍ HOTELOVÉHO PROVOZU 

Clarion Congress Hotel Ostrava 

Hotel Park Inn by Radisson Ostrava 

HARMONY CLUB HOTELY, a.s. 

WELLNESS HOTEL ABACIE NJ, s.r.o.   

Olympia design hotel 2008, s.r.o.    

 

Vzdělávací program MEZINÁRODNÍ OBCHOD, PŘEPRAVA, ZASÍLATELSTVÍ 
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, a.s. 

Continental Automotive Czech Republic s.r.o, 

DACHSER Czech Republic a.s. 

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj 

Veyance Technologies Czech s.r.o.   
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Vzdělávací program FINANCE, ÚČETNICTVÍ, FINANČNÍ ŘÍZENÍ 
Prestar, s.r.o. 

DASOLI s.r.o. 

Ostravská organizace vozíčkářů o.s. 

 

Vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 

OKD, a.s. 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a.s. 

 

Vzdělávací program MANAGEMENT LIDSKÝCH ZDROJŮ 

VÍTKOVICE, a.s. 

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Institut pro ženy, o.s. 

Fincentrum a.s. 

České dráhy, a.s. 

Specialist Service, s.r.o. 

 

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    

 

11. 3 Spolupracující vysoké školy  

 

Ve školním roce 2017/2018 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. 
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Tab. 18  Absolventi AHOL – Vyšší odborné školy mohou pokračovat v navazujícím bakalářském studiu 

na následujících vysokých školách 
 

 Akademie managementu a komunikace 

o bakalářský studijní program – Ekonomika v řízení lidských zdrojů; Management; 

Sociologie; Psychologie 

 

 Akademie STING – Vysoká škola Brno 

o bakalářský studijní program – Ekonomika a management; Hospodářská politika 

a správa 

 

 B.I.B.S. 

o bakalářský studijní program – Ekonomika a management 

 

 British Institute of Management, s.r.o.  

o studium MBA – Master of Business Administration – profesní postgraduální 

studijní program 

o specializace MBA Corporate Management 

 

 CEVRO Institut 

o bakalářský studijní program – Veřejná správa; Právo v obchodních vztazích; 

Hospodářská politika; Politologie a mezinárodní vztahy 

 

 Hornoslezská vysoká škola obchodní; Zahraniční fakulta v Ostravě 

o bakalářský studijní program – Mezinárodní vztahy se zaměřením na Mezinárodní 

cestovní ruch a Mezinárodní obchod 

 

 Metropolitní univerzita Praha 

o bakalářské studijní programy – Mezinárodní vztahy a evropské studia; 

Mezinárodní obchod; Veřejná správa; Mediální studia 

 

 Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. 

o bakalářský studijní program – Právo; Účetnictví a finance podniku; Praktická 

psychologie; Sociologie; Politologie 

 

 Moravská vysoká škola Olomouc 

o bakalářský studijní program – Podniková ekonomika a management; Podnikové 

informační systémy; Management a ekonomie 

 Rašínova vysoká škola v Brně 

o bakalářský studijní program – Ekonomika a insolvence; Ekonomika 

a management 

 

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

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

a management; Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb 
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 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 

o bakalářský studijní program – Management cestovního ruchu (pro obor CR, 

ŘHP); Evropská hospodářská studia (pro obor FŘ); Manažerská studia – řízení 

lidských zdrojů (pro obor MLZ); Právo v podnikání; Pojišťovnictví; Sociální 

a masová komunikace 

 Vysoká škola aplikované psychologie 

o bakalářský studijní program – Personální a interkulturní management 

 Vysoká škola aplikovaného práva 

o bakalářský studijní program – Právo v podnikání; Sociálně-právní činnost 

a zaměstnanost 

 

 Vysoká škola evropských a sociálních studií 

o bakalářský studijní program – Management a marketing služeb (specializace 

Služby cestovního ruchu) 

 

 Vysoká škola finanční a správní 

o  

o bakalářský studijní program – Řízení podniku a podnikové finance; 

Marketingová komunikace; Finance a finanční služby; Veřejná správa; 

Pojišťovnictví; Aplikovaná informatika 

 Vysoká škola hotelová v Praze 

o bakalářský studijní program – Hotelnictví; Marketingová komunikace ve 

službách 

 

 Vysoká škola Karla Engliše 

o bakalářský studijní program – Management v podnikání; Ekonomika a právo 

v podnikání (specializace Hotelnictví a cestovní ruch) 

 

 Vysoká škola logistiky Přerov  

o bakalářský studijní program – Logistika a Logistika cestovního ruchu 

 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. 

o bakalářský studijní program – Aplikovaná informatika; Manažerská ekonomika; 

Právo v podnikání; Právo ve veřejné správě 

 

 Vysoká škola obchodní a hotelová Brno  

o bakalářský studijní program – Management hotelnictví a cestovního ruchu 

 

 Vysoká škola obchodní v Praze 

o bakalářský studijní program – Služby letecké dopravy v cestovním ruchu; 

Cestovní ruch, management lidských zdrojů 

 Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Ostrava  

o bakalářský studijní program – Podnikání a Podnikání a management v obchodu 
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12 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 


