Vyšší odborná škola
Jana Ámose Komenského
IČ: 71341200

IZO: 181019116

Nádraţní 120, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva
za školní rok 2010/2011

„Vzděláváme k rozšíření Vašeho uplatnění
na trhu práce a k obohacení Vašeho života.“

Ostrava, září 2011
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1. Údaje o škole
Název školy:
Sídlo:
IČ školy:
IZO školy:
Identifikátor zařízení:

Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského
Nádraţní 120
702 00 Ostrava
71 341 200
181 019 116
691 001 855

Telefonní číslo:
www stránky:
E-mail:

596 133 135
www.vosjak.cz
info@vosjak.cz

Právní forma:
Datum zápisu do rejstříku:
Datum zahájení činnosti:

školská právnická osoba
26. 7. 2010
1. 9. 2010

Nejvyšší povolený počet
studentů ve škole:
124
z toho
v denní formě studia: 54
v dálkové formě studia: 54

Ředitelka školy:
Jméno a příjmení:

Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.

Zřizovatel:
Název zřizovatele:
Sídlo:
IČ:

Akademie Jana Ámose Komenského Ostrava
Nádraţní 120
702 00 Ostrava
26 678 161

Školská rada:
Datum vzniku:
Sídlo:
Počet členů:

23. 9. 2010
Nádraţní 120
702 00 Ostrava
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2. Přehled oborů vzdělání
Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského má na základě rozhodnutí MŠMT ze dne
21. června 2010 udělenu akreditaci jednoho oboru vzdělání.
Obor vzdělání:
Vzdělávací program:
Forma vzdělávání:
Délka studia:

72-42-N/.. Publicistika
72-42-N/01 Mediální komunikace
denní, dálková
3 roky v denní formě
4 roky v dálkové formě

Cílem vyšší odborné školy je poskytnout studentům v souladu s obsahem a strukturou
akreditovaného vzdělávacího programu kvalitní teoretické znalosti a vést studenty k nabytí
jak praktických dovedností, tak také pracovních návyků. Formou zprostředkování kontaktu
s odborníky z praxe a moţností práce pod jejich vedením chceme studentům pomoci získat
první pracovní zkušenosti, přispět k jejich většímu sepjetí s profesí, na niţ jsou
připravováni, a kvalitní odbornou přípravou poloţit základy nejen pro úspěch absolventů
vyšší odborné školy na trhu práce, nýbrţ také nastartovat jejich kariérový růst.
Chceme, aby absolvent vzdělávacího programu byl schopen kvalifikovaně působit v
médiích masové komunikace a pracovat s prostředky komunikace a spolupráce mezi
organizací a veřejností. Absolvent bude připraven pro výkon profesí publicisty (redaktora,
novináře, reportéra) a odborného pracovníka vztahů s veřejností. Můţe samostatně působit
v médiích (tisk, rozhlas, televize, internet), v tiskových a komunikačních útvarech firem a
institucí, v agenturách zkoumajících působení médií, v marketingových a reklamních
společnostech, v marketingových a reklamních útvarech firem, v mezinárodních a
správních institucích, v politických, zájmových a dalších organizacích.

3. Personální zabezpečení činnosti školy
Ve vyšší odborné škole pracovalo ke dni 30. 6. 2011 celkem 14 zaměstnanců. Všichni
zaměstnanci jsou vzhledem k nízkému počtu studentů ve školním roce 2010/2011 a tudíţ
nízkému pedagogickému úvazku zaměstnáni na dohodu o provedení práce.
Tab. 1 Struktura zaměstnanců vyšší odborné školy
Fyzické osoby Z toho ţeny
Pedagog. a odborná
celkem
způsobilost
Pedagogičtí
12
7
11
pracovníci
Administrativní
2
2
pracovníci
Řídící
1
1
1
pracovníci

Bez
kvalifikace
1
-

Jeden pedagogický pracovník vyšší odborné školy nesplňuje podmínku odborné
kvalifikace, neboť obor jeho vzdělání neodpovídá charakteru vyučovaného předmětu.
Tento pedagogický pracovník však má ve vyučované oblasti několikaletou praxi.
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Tab. 2 Struktura zaměstnanců vyšší odborné školy podle délky praxe

Pedagogičtí
pracovníci
Administrativní
pracovníci
Řídící
pracovníci

Fyzické
osoby
celkem

Délka praxe
11 – 20 let
21-30 let

0 – 10 let

12

3

4

3

2

2

-

-

-

2

1

-

1

-

-

31 a více let

4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
Uchazeči o studium byli přijati na základě přihlášek ke studiu, podaných v rámci jednoho
kola přijímacího řízení, jehoţ uzávěrka byla stanovena na 20. 10. 2011. Všech 15 uchazečů
o studium bylo přijato bez přijímacích zkoušek. Na základě zápisu ke studiu nastoupilo do
1. ročníku denního studia 14 studentů, s nimiţ byla podepsána Smlouva o zajištění výuky.
Tab. 3 Počet studentů podle forem studia a ročníků
Forma studia
Počet tříd
Počet ţáků
Denní studium
1
14
z toho
1. ročník
1
14
2. ročník
0
0
3. ročník
0
0
Dálkové studium
0
0
Celkový počet
1
14

5. Údaje o výsledcích vzdělávání studentů
Z počtu 14 přijatých studentů ke studiu 1. ročníku denního studia pouze 5 vykonalo
v řádném termínu všechny zápočty a zkoušky. Tito studenti tudíţ postoupili do 2. ročníku
studia.
Ostatní studenti ukončili své studium z důvodu nesplnění předepsaných studijních
povinností. Ţádný z neúspěšných studentů nepoţádal o komisionální zkoušku či přerušení
studia.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2010/2011 se ve vyšší odborné škole nevyskytly ţádné sociálně
patologické jevy. Pro moţnost řešení negativních jevů by měla škola jistě zváţit zajištění
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asistence „nezávislé“ osoby, která by se na řešení takovýchto nastalých případů podílela
(školní psycholog).
Prevence sociálně patologických jevů byla dosud prováděna nekoncepčně, pouze
zahrnutím některých, ve společnosti často diskutovaných témat, do přednášek a seminářů
v rámci výuky povinných předmětů – Psychologie, Sociologie, Marketing, Etika
v médiích, Komunikační dovednosti.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2010/2011 byla pro pedagogické pracovníky vyšší odborné školy
uspořádána přednáška na téma „Moderní výuka - vyuţití m-learningových technologií ve
výuce“. Ţádné další akce či kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
se zaměstnanci školy neúčastnili.

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Vyšší odborná škola představuje veřejnosti svou činnost
zejména formou informací, uvedených na webových stránkách.
Jejich prostřednictvím dostávají svou příleţitost rovněţ studenti,
kteří formou elektronických studentských novin VOLUME,
umístěných na webových stránkách vyšší odborné školy,
zveřejňují první výsledky své mediální tvorby – fejetony,
reportáţe, interview, glosy, kritiky či recenze.
K prezentaci výsledků činnosti studentů by mohla přispět rovněţ
účast Vyšší odborné školy J. Á. Komenského na projektu „Akademická televize“, jeţ byl
iniciován společností UPL Media, s.r.o. Tento projekt byl v závěru školního roku
2010/2011 teprve ve stádiu jednání a příprav.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
V průběhu školního roku 2010/2011 neproběhla ţádná inspekční činnost ze strany České
školní inspekce.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Ve školním roce 2010/2011 prováděla Vyšší odborná škola J. A. Komenského pouze
hlavní činnost, ke které byla zřízena.
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Výnosy vyšší odborné školy v roce 2010 a v období 1-8/2011
K výnosům Vyšší odborné školy J. A. Komenského patřila zejména dotace na provoz
školy, poskytovaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, a školné, hrazené
jednotlivými studenty. Výše školného pro studenty denního studia byla stanovena částkou
15.000,- Kč na školní rok 2010/2011. Ţádnému studentovi nebyla poskytnuta sleva na
školném. Vyšší odborná škola J. A. Komenského neobdrţela ve školním roce 2010/2011
ţádný sponzorský dar.
Tab. 4 Struktura výnosů v roce 2010 a v období 1-8/2011
Položka výnosů
2010
Školné
70.000,- Kč
Dotace
99.976,- Kč
Administrativní poplatky
2.800,- Kč
Ostatní provozní výnosy
3.318,- Kč
Úroky
4,16 Kč
Výnosy celkem
176.098,16 Kč

1-8/2011
140.000,- Kč
213.987,- Kč
6.400,- Kč
2.370,- Kč
11,16 Kč
362.768,16 Kč

Náklady vyšší odborné školy v roce 2010 a v období 1-8/2011
Veškeré vynaloţené náklady úzce souvisejí s hlavní činností vyšší odborné školy a
zajištěním jejího provozu. Nejvyššími nákladovými poloţkami byly mzdové náklady
pedagogů, náklady na nakupované sluţby, příp. odpisy pořízeného drobného
dlouhodobého majetku. V měsících červenec a srpen 2011 byly vynakládány finanční
prostředky na pořízení odborné literatury za účelem vytvoření knihovního fondu v souladu
se záměrem otevření školní knihovny.
Tab. 5 Struktura nákladů v roce 2010
Položka nákladů
Spotřeba materiálu – kancelářské
potřeby
Spotřeba energie
Nakupované sluţby
- výuka
- reklama
- ostatní
Mzdové náklady
Odpisy drobného majetku
Ostatní náklady
Náklady celkem

Náklady celkem
2.238,- Kč
7.000,- Kč
44.751,- Kč
14.200,- Kč
29.536,- Kč
1.015,- Kč
96.240,- Kč
30.543,- Kč
1.576,- Kč
182.348,- Kč

z toho čerpání dotace

14.200,- Kč
14.200,- Kč
85.776,- Kč
99.976,- Kč

Strukturu nákladů, vyčíslených za období 1-8/2011, uvádí následující tabulka č. 6.
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Tab. 6 Struktura nákladů v období 1-8/2011
Položka nákladů
Náklady celkem
Spotřeba materiálu
12.088,- Kč
- kancelářské potřeby
3.413,- Kč
- knihovní fond
8.675,- Kč
Spotřeba energie
14.000,- Kč
Nakupované sluţby
78.083,- Kč
- výuka
16.120,- Kč
- reklama
34.453,- Kč
- ostatní
27.510,- Kč
Mzdové náklady
194.120,- Kč
Odpisy drobného majetku
Ostatní náklady
2.972,- Kč
Náklady celkem
301.263,- Kč

z toho čerpání dotace
7.395,- Kč
14.000,- Kč

192.592,- Kč
213.987,- Kč

Hospodářský výsledek vyšší odborné školy v roce 2010
Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského uzavřela rok 2010 se ztrátou v hospodaření
ve výši 6.249,84 Kč. S tímto hospodářským výsledkem bylo v druhé polovině března 2011
podáno řádné daňové přiznání právnických osob za rok 2010.
Vyšší odborná škola obezřetně vynakládala kaţdou finanční částku. Nízkého schodku
v hospodaření bylo dosaţeno zejména díky laskavosti provozovatele nemovitosti, v níţ
vyšší odborná škola provozuje svou vzdělávací činnost, neboť umoţnil dočasně bezplatné
vyuţívání výukových prostor.

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského se do konce školního roku 2010/2011
nezapojila do ţádného rozvojového či mezinárodního programu.

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Zaměstnanci školy připravili v závěru kalendářního roku 2010 podklady pro akreditaci
několika rekvalifikačních kurzů, zaměřených na oblast daňové evidence a účetnictví.
Konkrétně byla vytvořena nabídka následujících kurzů:


Mzdové účetnictví



Mzdové účetnictví a personalistika



Účetnictví



Daňová evidence



Účetnictví a daňová evidence
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Na počátku kalendářního roku 2011 udělilo MŠMT škole akreditace k výuce výše
uvedených rekvalifikačních kurzů. Rekvalifikační kurzy jsou nabízeny zájemcům z řad
široké veřejnosti.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech,
financovaných z cizích zdrojů
Vyšší odborná škola ve školním roce 2010/2011 nerealizovala ţádný projekt financovaný
z cizích zdrojů.
V měsících duben a květen 2011 byl zpracován projekt s názvem „Inovace vzdělávacího
programu Mediální komunikace ve Vyšší odborné škole J. A. Komenského v Ostravě. Po
předloţení
v prvním
moţném
termínu
získal
projekt
registrační
číslo
CZ.1.07/2.1.00/32.0019. Vyšší odborná škola tak reagovala na zveřejněnou výzvu č. 32
k předkládání ţádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, v rámci prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj,
oblast podpory 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání. Cílem výzvy je podpora aktivit
zaměřených na zkvalitnění vzdělávacího procesu a výsledků dosahovaných v oblasti
vyššího odborného vzdělávání. Důraz je kladen zejména na podporu spolupráce na úrovni
vyšších odborných škol a praxe. Bohuţel byl náš projekt v červenci 2011 vyřazen.

14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Při vyšší odborné škole ve školním roce 2010/2011 nevznikla odborová organizace.
V rámci plnění úkolů ve vzdělávání navázala Vyšší odborná škola J. A. Komenského
intenzivní jednání s několika organizacemi se záměrem zahájit úzkou spolupráci,
související s doplněním vzdělávacího procesu o předávání odborných praktických
poznatků a zkušeností studentům formou participace na výuce, exkurzí, besed či
odborných praxí, jejichţ absolvování bude povinné pro studenty 3. ročníku denní formy
studia a 4. ročníku dálkové formy studia.
Jednání se zástupci společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. vyústila v uzavření smlouvy o
spolupráci. Výsledkem jednání s dalšími organizacemi byly realizace exkurzí studentů
v Českém rozhlase Ostrava a TS České televize Ostrava, beseda v Univerzitní knihovně
Ostravské univerzity v Ostravě, intenzivní spolupráce s K3 Bohumín, příspěvkovou
organizací, beseda s vizáţistkou a prodejní ředitelkou Mary Kay Ing. Lucií Tesařovou
apod. Úspěšná byla rovněţ jednání s Nakladatelstvím MISE, s.r.o. a autoškolou Tomáš
Otisk. V následujícím školním roce budou pokračovat jednání se zástupci dalších
významných organizací Moravskoslezského kraje.
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15. Doplňující údaje k výroční zprávě
Výroční zprávu za školní rok 2010/2011 zpracovala Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.,
ředitelka školy, dne 3. 10. 2011.
Dne 5. 10. 2011 byla výroční zpráva předána předsedovi školské rady k projednání a
schválení na nejbliţším zasedání školské rady.
Dne 23. 11. 2011 byla výroční zpráva schválena na zasedání školské rady.

16. Přílohy
1. Organizační řád školské právnické osoby
2. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
3. Rozvaha za rok 2010
4. Výkaz zisků a ztrát za rok 2010
5. Příloha k účetní závěrce 2010

Ostrava, 23. 11. 2011

Mgr. Martin Brezina
předseda školské rady

Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
ředitelka
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Příloha č. 2

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.106/1999 Sb., O
SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Při poskytování informací postupovala Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského, se
sídlem Nádraţní 120, 702 00 Ostrava, podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím a podle Pokynu ministra školství, mládeţe a tělovýchovy, č.j: 31479/99-14, k zajištění úkolů, vyplývajících ze zákona č.106/1999 Sb.

Údaje za období od 1. září 2010 do 31. prosince 2010:
Počet podaných ţádostí o informace:

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí ţádosti:

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

Opis podstatných částí kaţdého rozsudku soudu ve věci
přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu
o odmítnutí ţádosti o poskytnutí informace:

nejsou

Přehled všech výdajů vynaloţených v souvislosti se
soudními řízeními o právech a povinnostech podle
zákona č.106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

nebyly ţádné výdaje

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
Počet stíţností podaných podle § 16 zákona č.106/1999
Sb, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení:
Další informace vztahující se k uplatňování zákona
č. 106/1999 Sb.:

nebyly poskytnuty
ţádné licence

nebyly podány
ţádné stíţnosti
nejsou

V Ostravě, dne 29. 7. 2011
Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
ředitelka
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