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příspěvková organizace
746 66 Opava, Mírová 630/3
000 601 888
600 017 389
478 13 148
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Moravskoslezský kraj
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Název školy:

Sídlo školy:
IZO zařízení:

IZO ředitelství:
IČ:

Právní forma:
Zřizovatel:

Ředitelka školy:

I. Základní údaje o škole

Okres

Opava

Bruntál

Nový Jičín

Ostrava

Frýdek-Místek

Olomouc

Jeseník

Vsetín

Zlín

žáků

174

90

12

7

3

2

1

1

1

74

9

3

3

1

1

1

1

65,17

27,72

3,37

1,12

1,12

0,37

0,37

0,37

0,37

%

Tabulka podle okresů

Škola má regionální charakter.
Školu navštěvují žáci Moravskoslezského,
Olomouckého a Zlínského kraje
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Ve školním roce 2014–2015 studovalo na škole
celkem 267 žáků, z toho 188 chlapců a 79 dívek.

Na škole bylo celkem 13 tříd denního studia
s maturitní zkouškou. V prvním ročníku byly 3 třídy,
ve druhém 3 třídy, ve třetím 3 třídy a ve čtvrtém
4 třídy.

Rozdělení tříd podle oborů a zaměření bylo
následující:

z toho v zaměření:

Geodézie a katastr nemovitostí 4 třídy,

Technické lyceum 1 třída,

Stavebnictví 8 tříd,

Pozemní stavitelství a konstrukce 4 třídy,
Pozemní stavitelství a architektura 4 třídy.

Pro výuku žáků byly využívány nejen kmenové
učebny jednotlivých tříd, ale také učebny výpočetní
techniky, kreslírna, dvě rýsovny, učebna chemie,
laboratoř fyziky, dvě jazykové učebny a stavební
laboratoř.
Pro výuku tělesné výchovy je využívána školní
tělocvična, posilovna a venkovní hřiště.
Výuka praxe probíhala v zimních měsících
v dílnách, umístěných v suterénu školní budovy
a hale praxe, umístěné mimo hlavní budovu školy.
V ostatních měsících probíhala výuka praxe
na stavbách opavských stavebních firem.
Hala praxe je využívána pro praxi a pro předvádění
nových technologií ve stavebnictví. V době konání
ústních maturitních zkoušek tj. od 18.5.
do 29.5.2015 probíhala čtrnáctidenní soustředěná
praxe žáků na stavbách u firem celého regionu
severní Moravy.

29,59%

70,41%

79

188

267
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II. Přehled oborů vzdělávání

Naše škola byla zařazena do sítě škol a vyučují se zde studijní obory, které jsou celostátně schválené
rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 28 484/2003-21 a rozhodnutím MŠMT č.j. 21 392/2008-21 s účinností od 1.9.2009.
Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů a rámcové vzdělávací programy:

Kód oboru KKOV Název oboru Forma studia Délka studia
(v letech)

36 - 47 - M/01
78 - 42 - M/01
36 - 46 - M/01

1.
2.
3.

Stavebnictví
Technické lyceum

Geodézie a katastr nemovitostí

denní
denní
denní

4
4
4

V oboru Stavebnictví se vyučují tato zaměření:
36 - 47 - M / 01 - Stavebnictví - pozemní stavitelství a konstrukce

U oboru 78 -42 -M/001 Technické lyceum vyučujeme podle učebních dokumentů schválených MŠMT ČR
dne 7.7.1999 pod č.j. 24959/99-23 s platností od 1.9.1999.

Od školního roku 2009/2010 se obory 36 - 47 - M/01 Stavebnictví a 78 - 42 - M/01 Technické lyceum vyučují
dle schválených ŠVP. Od školního roku 2010/2011 se také obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
vyučuje dle schváleného ŠVP.

Rozhodnutím MŠMT pod č.j. 34269/05-21 ze dne 28.2.2006 byl zapsán do školského rejstříku nový název:
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace s účinností od 28.2.2006.

36 - 47 - M / 01 - Stavebnictví - pozemní stavitelství a architektura
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AJ

4

NJ Jiný

4

III.Rámcový popis personálního zabezpečení
činnosti školy

Vyučování zajišťovalo 27 interních učitelů včetně
ředitelky školy, jejího zástupce, vedoucího praxe
a dále 2 externí učitelé.
Všichni interní učitelé jsou kvalifikovaní.
2 učitelé jsou učitelé praxe se středoškolským
vzděláním v oboru, což je pro výkon práce
dostačující.

Ekonomicko-provozní práce zabezpečuje
hospodářka a sekretářka. Školník obsluhuje kotelnu,
zajišťuje údržbu školy a spolu
se čtyřmi (od července třemi) uklízečkami pečuje o
pořádek a čistotu ve škole a jejím okolí. Správce
informačních a komunikačních technologií se stará
o hardware a software VT.

Výuku jazyků zajišťují 4 učitelky. Jedna vyučuje
německý jazyk a 3 jazyk anglický.
K 1. září 2014 byl přijat 1 nový pedagogický
pracovník na částečný úvazek a 1 pedagogickému
zaměstnanci byl po dohodě úvazek snížen. 3.9.2014
se vrátil 1 pedagogický zaměstnanec po rodičovké
dovolené. V březnu 1 pedagogický zaměstnanec
ukončil pracovní poměr na vlastní žádost. V květnu
se vrátil 1 pedagogický zaměstnanec po mateřské
a rodičovské dovolené a zároveň tedy 1
pedagogický pracovník pracovní poměr po jeho
nástupu ukončil. V červnu ukončil 1 správní
zaměstnanec pracovní poměr na vlastní žádost
odchodem do starobního důchodu a jeden správní
zaměstnanec, který ukončil pracovní poměr
na vlastní žádost. V červnu byl přijat 1správní
zaměstnanec, který ukončil pracovní poměr
ve zkušební době. V červenci ukončil 1 správní
zaměstnanec pracovní poměr na vlastní žádost.
V srpnu byli přijati 2 správní zaměstnanci, z toho
jeden ukončil pracovní poměr ve zkušební době.
Přepočtený počet pedagogických pracovníků podle
vyučovacích hodin je 24,38.

Učitelé

Aprobovaní

Neaprobovaní studující jazyk na vysoké škole připravující učitele

Neaprobovaní se státní všeobecnou jazykovou zkouškou

Neaprobovaní (další vzdělání u SVP)

Ostatní neaprobovaní

Bez učitelské kvalifikace

Důchodci aprobovaní

Zahraniční učitelé

Celkem

FJ Celkem

4

4

Aprobovanost vyučujících cizích jazyků

1

1
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IV. Údaje o přijímacím řízení pro rok 2015-2016

Na školní rok 2015-2016 podalo přihlášku na naši školu celkem 135 žáků základních škol.
V prvním kole bylo přijato 102 žáků. Všichni žáci konali přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.
Výběr přijímaných žáků byl prováděn podle výsledků přijímacích zkoušek, dle hodnocení známek
z matematiky za I. a II.pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a celkového prospěchu za obě pololetí
osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy.

Po obou kolech přijímacího řízení bylo přijato celkem 117 žáků. Zápisový lístek odevzdalo 79 žáků.

Stavebnictví

Geodézie
- katastr nemovitostí

kód oboru

36 - 47 - M/01

36 - 46 - M/02

Celkem

počet přihlášených

celkem celkemz toho dívky z toho dívky z toho dívky

počet přijatých odevzdalo
zápisový

lístek celkem

96 29 78 25 2359

39 6 39 6 220

135 35 117 31 2579

Název oboru

přijatých

117 odevzdali zápisový lístek

79

přihlášeno

135
přijato

117

86,67%

67,52%

přihlášeno

135

přijato a odevzdali zápisový lístek

79

58,52%

dle stavu k 31.8.2015
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V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání
včetně výsledků maturitních zkoušek

Ve školním roce 2014–2015 nastoupilo
k dennímu studiu 267 žáků, z toho 188 chlapců
a 79 děvčat.

Celkový průměrný prospěch v 1. pololetí byl 2, .
S vyznamenáním bylo 14 žáků, prospělo 185 žáků,
neprospělo 64 žáků.

67

Celkový průměrný prospěch ve 2. pololetí byl 2,631.
S vyznamenáním bylo 12 žáků, prospělo 227 ,
neprospělo 25 .

Celková absence je
omluvených hodin, což je průměrně 131,76 hodin
na . Neomluvených bylo celkem 2412 hodin,
tj. průměrně 9,21 hodin na žáka.

žáků
žáků

žáků za školní rok 34521

žáka

Neprospělo Nehodnocen
Prospělo
s vyzna-
menáním

Ročník
3.2.

ProspěloPočet žáků
Neomluve-

ných
hodin

86I.

II.

III.

IV.

Celkem

004963 0 4

181 103958 0 88

193 004164 1 391

194

6414

205679

30185264

3

4

328

811

Snížený stupeň z chování

Členění prospěchu podle jednotlivých ročníků za 1. pololetí školního roku 2014/2015

Členění prospěchu podle jednotlivých ročníků za 2. pololetí školního roku 2014/2015

Ročník Celkem Celkem CelkemZ toho
neomluvené

Z toho
neomluvené

Z toho
neomluvené

204I.

II.

III.

IV.

Celkem

481928571962 24 80,32 0,4

35188 909850314067 439 156,86 7,57

544391 973854564282 935 153,35 14,72

686328

1601811

1086649515915

345211829516226

1014

2412

137,5

131,76

12,84

9,21

CelkemSnížený stupeň z chováníPrvní pololetí

Počty omluvených a neomluvených hodin za jednotlivá pololetí školního roku 2014/2015

Druhé pololetí Průměr na žáka

Celkem Z toho
neomluvené

Neprospělo Nehodnocen
Prospělo
s vyzna-
menáním

Ročník
3.2.

ProspěloPočet žáků
Neomluve-

ných
hodin

26I.

II.

III.

IV.

Celkem

005260 0 20

103 004558 3 351

42 105663 5 544

41

2012

007479

10227260

3

11

686

1601

Snížený stupeň z chování
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NeprospělPočet žákůRočník ProspělTřída

I. 1.A 3

1

0

1

5

1

4

1

6

0

3

0

25

3

1

0

0

3

0

4

1

5

0

3

0

20

0

0

0

1

2

1

0

0

1

0

0

0

5

1.B

1.G

II. 2.A

2.B

2.G

III. 3.A

3.B

3.G

IV. 4.A

4.B

4.G

CELKEM

Průběh a výsledky opravných zkoušek

Opravné zkoušky 1. až 3. ročníků proběhly
26.8. a 27.8.2015. Žáci 4. ročníku konali
opravné zkoušky 17.6.2015.
Celkem konalo opravnou zkoušku 25 žáků.
Z toho 5 žáků konalo zkoušku ze 2 předmětů.

Šk. rok
2014/2015

Celkový
průměrný
prospěch

Tj. průměr
na žáka

Tj. průměr
na žáka

Zameškané
hodiny
celkem

Z toho
neomluvených

81116226Pololetí

Konec šk.roku

Celkem

61,462 3,0722,670

1601

2412

18295

34521

70,365 6,158

121,827 9,23

2,631

2,666

Přehled průměrného prospěchu a počtu omluvených a neomluvených hodin
za jednotlivá pololetí školního roku 2014/2015 za školu

strana 9

0 0 04.L



V tomto školním roce maturovaly 4 třídy,
z toho jedna třída se zaměřením Stavebnictví -
Pozemní stavitelství a konstrukce, jedna třída
se zaměřením Stavebnictví – Pozemní stavitelství
a architektura, jedna třída se zaměřením Geodézie
a katastr nemovitostí a jedna se zaměřením
Technické lyceum.

Ústní maturitní zkoušky probíhaly ve dvou
termínech. V prvním maturovali od 18.5. do 21.5.
2015 žáci třídy 4.A oboru Stavebnictví - zaměření
Pozemní stavitelství a konstrukce a třídy 4.L oboru
Technické lyceum.

Ve druhém termínu od 25.5. do 28.5.2015
maturovala třída 4.B oboru Stavebnictví, zaměření
Pozemní stavitelství a architektura a třída
4.G oboru Geodézie a katastr nemovitostí.

Výsledky maturitních zkoušek

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2011/2012

P?ehled výsledk? MZ v termínu jarním
Po?et Úsp?šn? vykonalo

?ást P?edm?t Obor
Úrove?/
forma p?ihlášených maturujících DT PP ÚZ

Pr?m .
prosp?ch

Stavebnictví Z/denní 42 33 33 29 31 3,271
Geodézie –
geodézie

Z/denní 12 12 12 10 12 3,500?eský jazyk a
literatura

Technické
lyceum

Z/denní 23 21 21 20 21 2,762

Stavebnictví Z/denní 3 2 2 2 2 2,500
Geodézie –
geodézie

Z/denní X X

Technické
lyceum

Z/denní 2 2 2 2 2 1,000
Anglický
jazyk

Technické
lyceum

V/denní 2 2 2 1 2 3,000

Stavebnictví Z/denní 39 31 29 3,014
Geodézie –
geodézie

Z/denní 12 12 12 3,333

S
p

o
le

?n
á

Matematika
Technické
lyceum

Z/denní 22 20 20 2,050

Pozemní
stavitelství

Stavebnictví denní 41 32 32 3,055

Stavební
konstrukce

Stavebnictví denní 21 15 15 2,533

Obnova
budov

Stavebnictví denní 21 18 18 2,765

Praktická
zkouška

Stavebnictví denní 41 32 30 3,016

Geodézie
Geodézie –
geodézie

denní 12 12 12 2,500

Mapování
Geodézie –
geodézie

denní 12 12 11 3,500

Praktická
zkouška

Geodézie –
geodézie

denní 12 12 12 3,083

Matematika
Technické
lyceum

denní 24 22 20 22 2,571

Fyzika
Technické
lyceum

denní 23 21 20 3,000

P
ro

fi
lo

v
á

Maturitní
práce

Technické
lyceum

denní 23 21 20 1,857
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Část Předmět Obor Forma
Počet Úsp šně ě vykonalo Prům.

prospěchp šenýchřihlá maturujících DT PP ÚZ

ČJ

Stavebnictví

DT+PP+ÚZ

54 47 47 47 44 3,13
Geodézie a

katastr
nemovitostí

13 12 10 12 11 3,33

Technické
lyceum

13 13 13 13 13 2,39

AJ

Stavebnictví

DT+PP+ÚZ

14 11 11 11 11 1,77
Geodézie a

katastr
nemovitostí

7 6 6 6 5 3,33

Technické
lyceum

4 4 4 4 4 1,25

M

Stavebnictví

DT

40 36 17 – – 3,72
Geodézie a

katastr
nemovitostí

7 6 5 – – 3,5

Technické
lyceum

10 10 10 – – 2,5

P
ro

fi
lo

vá

Pozemní
stavitelství

Stavebnictví ÚZ 54 47 – – 46 2,94

Stavební
konstrukce

Stavebnictví ÚZ 27 23 – – 21 2,87

Architektura
a obnova

budov
Stavebnictví ÚZ 27 24 – – 22 2,79

Praktická
zkouška

Stavebnictví
praktická
zkouška

54 47 – 45 – 2,83

Geodézie
Geodézie a

katastr
nemovitostí

ÚZ 13 12 – – 12 2,42

Mapování
Geodézie a

katastr
nemovitostí

ÚZ 13 12 – – 11 3,17

Praktická
zkouška

Geodézie a
katastr

nemovitostí

praktická
zkouška

13 12 – 12 – 2,17

Matematika
Technické

lyceum
písemná a

ÚZ
13 13 – 13 13 2,77

Fyzika
Technické

lyceum
ÚZ 13 13 – – 13 2,62

Dlouhodobá
maturitní

práce

Technické
lyceum

maturitní
práce s

obhajobou
13 13 – – 12 2,08

Sp
o

le
čn

á

Přehled výsledků MZ v termínu jarním

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2014/2015

strana 11



strana 12

Přehled výsledků MZ v termínu podzimním

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2014/2015

Část Předmět Obor Forma
Počet Úsp šně ě vykonalo Prům.

prospěchp šenýchřihlá maturujících DT PP ÚZ

Sp
o

le
čn

á

ČJ

Stavebnictví

DT+PP+ÚZ

6 5 5 5 5 4,00
Geodézie a

katastr
nemovitostí

3 3 3 3 3 3,67

Technické
lyceum

– – – – – –

AJ

Stavebnictví

DT+PP+ÚZ

1 1 1 1 1 2,00
Geodézie a

katastr
nemovitostí

1 1 1 1 1 3,00

Technické
lyceum

– – – – – –

M

Stavebnictví

DT

11 11 8 – – 3,91
Geodézie a

katastr
nemovitostí

1 1 0 – – 5,00

Technické
lyceum

– – – – – –

P
ro

fi
lo

vá

Pozemní
stavitelství

Stavebnictví ÚZ 4 3 – – 2 4,00

Stavební
konstrukce

Stavebnictví ÚZ 2 2 – – 2 3,00

Architektura
a obnova

budov
Stavebnictví ÚZ 5 4 – – 2 4,00

Praktická
zkouška

Stavebnictví
praktická
zkouška

2 2 2 – – 3,50

Geodézie
Geodézie a

katastr
nemovitostí

ÚZ – – – – – –

Mapování
Geodézie a

katastr
nemovitostí

ÚZ 1 1 – – 1 4,00

Praktická
zkouška

Geodézie a
katastr

nemovitostí

praktická
zkouška

– – – – – –

Matematika
Technické

lyceum
písemná a

ÚZ
– – – – – –

Fyzika
Technické

lyceum
ÚZ – – – – – –

Dlouhodobá
maturitní

práce

Technické
lyceum

maturitní
práce s

obhajobou
1 1 – – 1 4,00

Obor
Termín

Jarní termín Podzimní termín

prospěl
prospěl
s vyzn.

neprospěl
prům.

prospěch
prospěl

prospěl
s vyzn.

neprospěl
prům.

prospěch

Stavebnictví
řádný 30 2 15 3,00 0 0 3 3,80

opravný 1 0 0 3,80 14 0 2 3,47
Geodézie a

katastr
nemovitostí

řádný 7 1 4 2,90 – – – –

opravný – – – – 3 0 1 3,55

Technické
lyceum

řádný 10 2 1 2,42 – – – –
opravný – – – – 1 0 0 3,00



ZPRÁVA  O ČINNOSTI ŠMP V OBLASTI  PREVENCE
RIZIKOVÝCH   JEVU  ZA  ROK  2014/2015

2. až 3.9. proběhly adaptační kurzy 1. ročníků v RS „U Brodu“ v Mokřinkách. Součástí byl  také program
Renarkonu „ Komunikace a vztahy v kolektivu,“ který je v preventivním programu „ Buď O.K.“
8.-9. září jsme se zúčastnili charitativní sbírky Světluška. 9.9. proběhl v kině Mír cestopisný pořad Jiřího Kolbaby
pro žáky 2.a 3. ročníků: Cesta po Karibiku. 18.9. jsem se ŠMP Mgr. Hadamčíková zúčastnila školení PhDr. Jana
Svobody organizovaného společností Prevalis na téma: Jak vést dospívající, aby uměli řešit své krizové stavy.
Materiály ze školení zpracovala a poskytla svým kolegům.
Od října žáci naší školy navštěvovali ve středu odpoledne školky na Sadové a Neumannově ulici v Opavě
a stavěli s dětmi různé stavby z lega.
7.11. jsme se tradičně zapojili do Příběhů bezpráví pořádaných obecně prospěšnou společností Člověk v tísni.
Žáci třetích ročníků zhlédli film Z deníku Ivany A., který zachycoval události roku 1989 očima mladé dívky.
Následovala beseda s vůdčí osobností revoluce na Opavsku, chartistou, Ivo Mludkem. Žáci zpracovávali své
postřehy formou zpětné vazby, ze kterých vyplynulo, že jim akce přinesla nové poznatky a sugestivní vyprávění
pana Mludka je zaujalo. 14.11. jsme oslavili Den studentstva prvním barevným  dnem – Modrá.
Žáci i učitelé se do něj aktivně zapojili.
V prosinci pro třídy 1.B, 3.A a 3.B proběhlo noční hraní ve škole. Třídy si společně se svými třídními učiteli
připravili vánoční program, zazpívali koledy a předali si dárky. V předvánočních dnech se také žáci zabývali
interaktivní formou hry finanční gramotností.
V lednu a únoru probíhaly konzultace žáků 2. a 4. ročníků na téma jejich osobních vnitřních vztahů.
Mezi žáky 3.AG a 4.A proběhlo dotazníkové šetření pro společnost Člověk v tísni, které se týkalo názorů
dnešních studentů na téma přistěhovalectví, rasismu, spokojenosti s životním prostředím.
V dubnu se žáci 1. ročníků zúčastnili besedy „ Rady začínajícím milencům“ MUDr. Petra Kováře na téma
na antikoncepce a prevence pohlavních chorob. 30.4. proběhl druhý barevný den – Bílá, kterým jsme chtěli
vyjádřit soudržnost a podporu žákům 4. ročníků.
7.5. se žáci školy zúčastnili charitativního koncertu na podporu handicapovaných dětí, který se konal
v Městské hale v Opavě a vystoupily na něm začínající opavské kapely.
13.5. proběhl další ročník Českého dne proti rakovině.
V červnu navštívila žáky 2. ročníků pracovnice Open Street v Opavě. Seznámila je s činností terénních
pracovníků centra a žáci vyplnili dotazník týkající se naplnění volného času a problémového chování teenagerů
v OC Breda. 24.6. se žáci 1.,2., a 3. ročníků oboru geodézie zúčastnili besedy na téma Finanční gramotnost,
pořádané Charitou Opava a prohlédli si transfúzní a záchytnou stanici v areálu Slezské nemocnice v Opavě
doprovázenou sugestivním výkladem.
Na poradě byly pedagogům předány podklady pro SWOT analýzu jejich třídy.

Aktivity školního roku 2014/2015 vycházejí z Minimálního školního programu. Jeho součástí jsou také další
akce, realizované vyučujícími, např. lyžařské a cykloturistické kurzy, školní ples, odborné a sportovní soutěže,
SOČ a další. Po celý rok žáci i učitelé naší školy sbírali plastová víčka pro postiženého chlapce.

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
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Preventivní školní strategie se naplňuje specifickou a nespecifickou formou a zaměřuje se jak na žáky, tak
na učitele. Školním metodikem prevence je Mgr. Marcela Hadamčíková, preventivní školní tým je tvořen
Ing. Karlou Labudovou (ředitelka školy), Mgr. Marcelou Hadamčíkovou (školní metodik prevence a výchovný
poradce) a Mgr. Ivo Rychtar (zástupce ředitelky) ). Důležitá je spolupráce s rodiči žáků a s ostatními pedagogy,
stejně jako s Pedagogicko psychologickou poradnou v Opavě.

Specifická prevence se zaměřila na tvoření pozitivního a kreativního klimatu školy, zlepšení komunikace
mezi pedagogy a žáky, zvýšení zapojení žáků na chod školy, na škodlivost patologických jevů.
Nespecifická prevence se zaměřila na rozvíjení asertivity, komunikačních a sociálních schopností žáků.



VII. Údaje o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno individuálně formou odborných seminářů
a studiem literatury.  Učitelé odborných předmětů se pravidelně vzdělávají na odborných přednáškách v rámci
firemních dnů.

Naši učitelé se vzdělávají také během řady odborných exkurzí do firem a návštěvami historických památek.
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druh vzdělávání organizátor účastníci akce poznámka datum
školení JIRMA BOZ Josef Žurek Školení bezpečnostních techniků 17.9.2014

metodický seminář PREVALIS Mgr. Marcela Hadamčíková
Prevence ve škole - jak pracovat
s dětmi s výchovnými problémy

18.9.2014

studijní pobyt VELUX Ing. Tomáš Fischer
Studijní pobyt v Dánsku

(památky a stavebnictví)
23. a 24.9.2014

školení Ing. Zdeněk Nový Josef Žurek
Školení u školních dílen a Školeníčitelů

o zacházení s nebezpečnými
chemickými látkami a směsmi

24.9.2014

seminář
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický, v.v.i.
Ing. Pavel Osadník

Nový katastrální zákon a právní úpravy
nemovitostí

7.10.2014

kurz akreditovaný
MŠMT

KFP Ing. Jana Kolovratová
Jak vyučovat finanční gramotnost

poutavě a zábavně
9.10.2014

vzdělávací program
akreditovaný MŠMT

NIDV Mgr. Jana Langrová
Metodiky výuky cizích jazyk žákyů pro
se speciálními vzdělávacími potřebami

31.10.2014

odborný kurz
Institute of Geoinformatics  Technical

Univerzity of Ostrava
Ing. Pavel Osadník Geoinformatika pro pedagogy 7.11. a 10.11.2014

Přírodovědecká fakulta OU Ing. Mgr. Ludvík Kartous matematický seminář 30.1.2015

workshop KVIC RNDr. Miloslava Toufarová
NatTech_Škola badatelské výuky pro

učitele fyziky
2.2.2015 a 3.2.2015

seminář Mgr. Kateřina Ciklová Mgr. Marcela Hadamčíková
Právní minimum v oblasti rizikových

projevů chování
16.3.2015

odborná p škaředná
ČVUT v Praze, stavební fakulta,

katedra geotechniky
Ing. Lucie Švancarová,

Ing. Pavel Osadník

Globální tektonika, vulkanismus,
seismika, Inženýrská geologie            a

její úlohy ve společnosti
31.3.2015

kurz VARS academy Ing. Pavel Osadník MicroStation - základní kurz rozšířený 28. - 30.4.2015

seminář MSDK, VŠB-TU Ostrava, FAST Ing. Zita Lebedová
Akustika v dřevostavbách, technická

zařízení budov a energetika
25.5.2015

kurz VARS academy Ing. Vladimír Solnický MicroStation - základní kurz rozšířený 26.-.28.5.2015

školení EuroCalc Ing. Jana Kolovratová
Funkce a ovládání rozpočtových

programů
3. - 4. 6. 2015

školení EuroCalc Ing. Jana Kolovratová
Funkce a ovládání rozpočtových

programů
11.6.2015

konference
Oxford University Press Česká

Republika

Mgr. Monika Justichová,
Mgr. Jana Langrová

a Mgr. Simona Kacířová

Konference pro střední a jazykové
školy (Shaping Learning Together)

26.8.2015

Vzdělávání 2014/2015



Prezentace školy na veřejnosti

Ve školním roce 2014/2015 jsme školu propagovali pomocí plakátů umístěných na plakátových plochách a ve
všech dopravních prostředcích Městské hromadné dopravy v Opavě s nabídkou oborů otevíraných ve školním
roce 2014/2015, s pozvánkou na Dny otevřených dveří.

Uskutečnili jsme Den otevřených dveří: 23.10.2014, 3.12.2014 a 14.1.2015

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
na veřejnosti
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Datum Akce kde - pořádající kdo - účastníci

září_2014
Inzerce otevíraných oborů a článek v

novinách
měsíčník Krnovský info

září_2014
Inzerce otevíraných oborů a článek v

novinách
měsíčník Bruntálský info

23.9.2015 sout ž "Najdi si svou kešku"ě SPŠ stavební, Opava, p.o. žáci a u Ščitelé Z

18.9.2014
Terénní práce s GPS pro ZŠ Krnov

Smetanův okruh
SPŠ stavební, Opava, p.o.

v rámci STAGE 14
Ing. Pavel Osadník

23.9.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Englišova Opava Mgr. Ivo Rychtar

23.9.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Slavkov Ing. Karla Labudová

23.9.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Ochranova, Opava

Ing. Karla Labudová
a Mgr.Marcela Hadamčíková

24.9.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Boženy Němcové Mgr. Marcela Hadamčíková

25.9.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Neplachovice Mgr. Marcela Hadamčíková

26.9.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Štítina Mgr. Ivo Rychtar

26.9.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

pro žáky ZŠ Otická, Opava
SPŠ stavební, Opava, p.o. u žáci ZŠčitelé +

29.9.2014 Terénní práce s GPS pro ZŠ Old šovři
SPŠ stavební, Opava, p.o.

v rámci STAGE 14
Ing. Pavel Osadník

30.9.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Mladecko Ing. Karla Labudová

říjen_2014
Inzerce otevíraných oborů a článek v

novinách
měsíčník Krnovskýinfo

říjen_2014
Inzerce otevíraných oborů a článek v

novinách
měsíčník Bruntálskýinfo

1.10.2014
Práce s d Š - propagace našichětmi M

oborů hrou
MŠ Neumanova Opava Ing. Klára Hazuchová + žáci

1.10.2014 Terénní práce s GPS pro ZŠ Krnov Žižkova
SPŠ stavební, Opava, p.o.

v rámci STAGE 14
Ing. Pavel Osadník

2.10.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Kravaře Mgr. Marcela Hadamčíková

3.10.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Bohuslavice Ing. Karla Labudová

7.10.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Edvarda Beneše Mgr. Ivo Rychtar

8.10.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky 8. a 9. třed říd
ZŠ Sudice Mgr. Ivo Rychtar

8.10.2014 Terénní práce s GPS pro ZŠ Zátor
SPŠ stavební, Opava, p.o.

v rámci STAGE 14
Ing. Pavel Osadník

8.10.2014
Práce s d Š - propagace našichětmi M

oborů hrou
MŠ Sadová Opava

Mgr. Marcela Hadamčíková
+ žáci

9.10.2014
"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Krnov

Žižkova
SPŠ stavební, Opava, p.o.,

v rámci STAGE 14
u žáci ZŠčitelé +
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9.10.2014
"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Krnov

Žižkova
SPŠ stavební, Opava, p.o.,

v rámci STAGE 14
u žáci ZŠčitelé +

9.10.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Stěbořice Mgr. Marcela Hadamčíková

14.10.2014
Inzerce otevíraných oborů a článek v

novinách
Region Opavsko

14.10.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Skřipov Mgr. Ivo Rychtar

14.10.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Kobeřice Mgr. Ivo Rychtar

14.10.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Bolatice Ing. Karla Labudová

15.10.2014
"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Krnov

Dvořákův okruh
SPŠ stavební, Opava, p.o.,

v rámci STAGE 14
u žáci ZŠčitelé +

15.10.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů
p šeho regionuřed výchovnými poradci na

KVIC Opava Ing. Karla Labudová

15.10.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Melč Mgr. Marcela Hadamčíková

16.10.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žákřed rodiči ů 9. tříd
ZŠ Melč Mgr. Marcela Hadamčíková

23.10.2014 "Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Old šovři SPŠ stavební, Opava, p.o. u žáci ZŠčitelé +

23.10.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Mařádkova Opava Mgr. Marcela Hadamčíková

23.10.2014 Den otevřených dveří SPŠ stavební, Opava, p.o.
u žáci naší školyčitelé a
+ žáci ZŠ a jejich rodiče

30.10.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Krnovská Opava Ing. Karla Labudová

3.11.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Budišov nad

Budišovkou
Mgr. Marcela Hadamčíková

4.11.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ a gymnázium Vítkov Mgr. Ivo Rychtar

5.11.2014 "Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Lichnov
SPŠ stavební, Opava, p.o.,

v rámci STAGE 14
u žáci ZŠčitelé +

5. a 6.11.2014
Informa 2014 - propagace naší školy a

studijních oborů
St škola technickářední

Opava
u žáci naší školyčitelé a

6.11.2014 Sout ž pro žáky ZŠ "Najdi si svou kešku"ě
SPŠ stavební, Opava, p.o.,

v rámci STAGE 14
u žáci naší školy,čitelé a

u žáci ZŠčitelé a

10.11.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed rodiči a říd
ZŠ Hradec nad Moravicí Mgr. Ivo Rychtar

11.11.2014 Malá burza st školředních
ZŠ TGM, Riegrova, Opava,

p.o.
Mgr. Marcela Hadamčíková

12.11.2014
"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Andělská

Hora
SPŠ stavební, Opava, p.o.,

v rámci STAGE 14
u žáci ZŠčitelé +

12.11.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed rodiči a říd
ZŠ Dolní Benešov Ing. Karla Labudová

13.11.2014
Artifex - propagace naší školy a studijních

oborů
Bruntál - Společenský dům Mgr. Marcela Hadamčíková

13.11.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed rodiči a říd
ZŠ Opava, Šrámková Mgr. Ivo Rychtar

17.11.2014
článek o soutěži Najdi si svou kešku s

názvem "Žáci poprvé hledali svou kešku"
deník.cz

18.11.2014
"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Dolní

Benešov
SPŠ stavební, Opava, p.o.,

v rámci STAGE 14
u žáci ZŠčitelé +

18.11.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed rodiči a říd
ZŠ Vrchní, Opava, p.o. Mgr. Marcela Hadamčíková

19.11.2014 Terénní práce s GPS pro ZŠ Holčovice
SPŠ stavební, Opava, p.o.

v rámci STAGE 14
Ing. Pavel Osadník

20.11.2014 Terénní práce s GPS pro ZŠ Sudice
SPŠ stavební, Opava, p.o.

v rámci STAGE 14
Ing. Lucie Švancarová
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20.11.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed rodiči a říd
ZŠ Krnov, Janáčkovo

náměstí
Ing. Radomír Kotala

20.11.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed rodiči a říd
ZŠ Bruntál Okružní Mgr. Ivo Rychtar

20.11.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed rodiči a říd
ZŠ Štěpánkovice Ing. Zita Lebedová

20.11.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed rodiči a říd
ZŠ Opava, Ochranova Mgr. Bc. Eva Vengřínová

24.11.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed rodiči a říd
ZŠ Krnov, Smetanův okruh Mgr. Marcela Hadamčíková

25.11.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed rodiči a říd
ZŠ Otická, Opava Mgr. Marcela Hadamčíková

26.11.2014
Kam na školu? - prezentace naší školy na

ZŠ Hlučín Rovniny
ZŠ Hlučín Rovniny Ing. Karla Labudová

27.11.2014 Terénní práce s GPS pro ZŠ Břidličná
SPŠ stavební, Opava, p.o.

v rámci STAGE 14
Ing. Lucie Švancarová

27.11.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed rodiči a říd
ZŠ Krnov, Žižkova Mgr. Marcela Hadamčíková

prosinec_2014
článek o soutěži Najdi si svou kešku s
názvem "Žáci si prověřili zeměpisné

znalosti"

zpravodaj Hláska
(měsíčník)

2.12.2014 Terénní práce s GPS pro ZŠ Dolní Benešov
SPŠ stavební, Opava, p.o.

v rámci STAGE 14
Mgr. Ivo Rychtar

2.12.2014
článek o soutěži Najdi si svou kešku s
názvem "Nová sout ž "Najdi si svouě

kešku"
Region Opavsko

3.12.2014 Den otevřených dveří SPŠ stavební, Opava, p.o.
u žáci naší školy + žácičitelé a

ZŠ a jejich rodiče

4.12.2014 Sout ž pro žáky ZŠ "Hotel Paradise"ě
SPŠ stavební, Opava, p.o.,

v rámci STAGE 14
u žáci naší školy,čitelé a

u žáci ZŠčitelé a

5.12.2014 Sout ž pro žáky ZŠ "Hotel Paradise"ě
SPŠ stavební, Opava, p.o.,

v rámci STAGE 14
u žáci naší školy,čitelé a

u žáci ZŠčitelé a

10.12.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Hlučín Hornická Ing. Karla Labudová

10.12.2014
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Otická, Opava Mgr. Marcela Hadamčíková

10.12.2014
Terénní práce s GPS pro ZŠ Krnov

Smetanův okruh
SPŠ stavební, Opava, p.o.

v rámci STAGE 14
Ing. Pavel Osadník

leden_2015
Propagace DOD na všech plakátových

plochách v Opavě
SPŠ stavební, Opava, p.o.

14.1.2015 Den otevřených dveří SPŠ stavební, Opava, p.o.
u žáci naší školy + žácičitelé a

ZŠ a jejich rodiče

16.1.2015
Propagace školy a našich  studijních oborů

p žáky  9. třed říd
ZŠ Otická, Opava Ing. Karla Labudová

30.6.2015
článek o vítězství školy v celostátním kole

sout že firmy Ytongě
Region Opavsko

1.7.2015
článek o vítězství školy v celostátním kole

sout že firmy Ytongě
zpravodaj Hláska

(měsíčník)



Další aktivity školy

Datum akce účastníci

8. - 12.9.2014
poznávací a jazykový zájezd žáků do Anglie:

"Po stopách průmyslové Anglie"
Mgr. Jana Langrová + žáci

24.9. - 24.9.2014
Exkurze - Znojmo (historické památky), Prefa

Brno
4.A, Ing. Martin Gebauer,

Ing. Zita Lebedová

24.9. - 24.9.2014
Exkurze - Parlament školní jaderný reaktorČR,
VR 1, Národní technická knihovna, Stará ČOV

Bubeneč, Národní technické muzeum

4.L, RNDr. Miloslava
Toufarová

6.10. - 8.10.2014
Exkurze - Wienerberger, Lednicko - valtický

areál, Krom ž, Zlín, Olomouc (památkyěří
UNESCO) (Stavebnictví 21)

4.B, Mgr. Simona Kacířová,
Mgr. Eva Kurková

20.10.2014
Exkurze do výrobního závodu Tondach a Cetris v

Hranicích na Moravě (Stavebnictví 21)
1A, 1B

21.10.-23.10.2014
Exkurze - Gefos, Vyšehrad, žský hrad,ČUZK, Pra

ČVUT
4.G, Ing. Pavel Osadník

5.11.2014 anglické divadlo
3.ročníky,

Mgr.Monika Justichová,
Mgr. Jana Langrová

19.11.2014
odborné školení tepelné techniky - DEKsoft

(Stavebnictví 21)
4.B, Ing. Tomáš Fischer

21.11.2014

Exkurze na stavbu nového pavilonu interního
oddělení v opavské nemocnici, na stavbu

závodu Opavia a do výrobny firmy HON okna
(Stavebnictví 21)

3.B

24.11.2014 Exkurze - Gypstrend Kobeřice (Stavebnictví 21) 1.B

25.11.2014
odborné školení tepelné techniky - DEKsoft

(Stavebnictví 21)
3.A a 3.B,

Ing.Radomír Kotala
25.11.2014 Exkurze na pilu Mayr-Melnhof Holz Paskov 2.B

28.11.2014

Exkurze na stavbu nového pavilonu interního
oddělení v opavské nemocnici, na stavbu

závodu Opavia a do výrobny firmy HON okna
(Stavebnictví 21)

3.A

5.12.2014 Mikulášská nadílka celá škola
19.12.2015 Divadelní představení "Zdravý nemocný" celá škola

23.1.2015 Tradiční ples stavbařů
žáci, absolventi, zástupci

firem, široká veřejnost

23.2. až 27.2.2015 EDISON: workshopy s cizinci v anglickém jazyce celá škola

31.3.2015
odborná p ška na téma: Globální tektonika,ředná

vulkanismus, seismika, Inženýrská geologie a
její úlohy ve společnosti

1.G, 2.G, 3.G a 4.G
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29.4.2015
odborná p ška na téma: Sochy a sousošíředná

jako náročné stavební konstrukce
3.A, Ing. Klára Hazuchová

30.4.2015 anglické divadlo

1B, 3A, 3G
Mgr.Monika Justichová,

Mgr. Jana Langrová,
Mgr. Simona Kacířová

3.6.2015 Slavnostní předávání maturitního vysvědčení absolventi, rodiče

3.6.2015 Odborná exkurze – Svět vědy a techniky Ostrava 1.G

8. – 9.6.2015
Odborná exkurze – Wienerberger, zámek
Napajedla, Ba šíťův kanál, Baťovy a dal

významné stavby ve Zlíně
2.B

8. až 9.6.2015
Odborná exkurze – TWI (solární panely), kostel
sv. Martina ve Vrbně pod Pradědem + radniční

v žě
2.A

9. až 10.6.2015
Odborná exkurze – Slezská Harta, LC Proud

Olomouc, památky Unesco v Olomouci, Bouzov
1.A

10. – 11.6.2015
Odborná exkurze – Pasívní dům Sluňákov,

památky Unesco: Olomouc a Krom žěří
1.B

16.6. až 18.6.2015

Odborná exkurze – Praha: Národní muzeum,
Vyšehrad, Slavín, Vyšehradské kasamaty,

rotunda, terasy Kongresového centra,
Staroměstské náměstí (orloj, radnice,
popravišt Židovské mě), ěsto a hřbitov,

synagoga, Klementinum, Prašná brána,
Betlémská kaple, Karlův most, Kampa,

Černínský palác, Pražský hrad …..

3.A

25.6.2015
Firemní dny: odborné p šky firmy Bauder,ředná

Wienerberger, Schiedel
1., 2, a 3.ročníky

26.6.2015 Školní sout ž: "Hotel Paradise"ě
1., 2, a 3.ročníky oboru

Stavebnictví

26.6.2015 Školní sout ž: "Hledání pokladu"ě
1., 2 ročníky oboru
Geodézie a katastr

nemovitostí
26.6.2015 Školní sout ž: "Stavby mostě ů" 3. ročníky oboru stavebnictví
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Údaje o dalších aktivitách naší školy

Na úseku tělovýchovy a sportu

V letošním roce jsme zorganizovali 2 lyžařské kurzy a dva sportovní kurzy.

První kurz
třída 1.A a 1.G

Druhý kurz
třída 1.B

První kurz

Druhý kurz

Lyžařský kurz proběhl v Beskydech v rekreačním středisku SKI MSA Dolní Benešov - Staré Hamry.

Sportovní kurzy proběhly v rekreačním středisku Zálesí, Budišov nad Budišovkou.

Vyučovací hodiny TEV byly odučeny podle tématických plánů a ŠVP, bylo respektováno cvičení v koedukovaných
skupinách a výuka ve dvouhodinovkách. Bylo dbáno na optimální zatížení žáků, dodržování bezpečnostních
a hygienických požadavků.
V hodinách TEV byla podle rozpisu zajištěna výuka „Ochrana člověka  za mimořádných událostí".
Věnovali jsme stálou péči údržbě školní tělocvičny, hřiště i posilovny.

termín: 16.2. až 20.2.2015
vedoucí kurzu: Ing. Mgr. Ludvík Kartous
instruktoři: Mgr. Jiří Šrom, Ing. Lucie Švancarová, Mgr. Jana Langrová

termín: 23.2. až 27.2.2015
vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Šrom
instruktoři: Ing. Mgr. Ludvík Kartous, Ing. Lucie Švancarová, Ing. Jiří Elbl

- třída 3.A a 3.G
- termín  8. - 12.6.2015
- vedoucí kurzu  - Ing. Mgr. Ludvík Kartous
- instruktoři: Mgr. Jiří Šrom, Ing. Klára Hazuchová

- třída 3.B
- termín 15. - 19.6.2015
- vedoucí kurzu - Mgr. Jiří Šrom
- instruktoři: Ing. Mgr. Ludvík Kartous, Ing. Tomáš Fischer

Žáci kromě cyklistiky absolvovali vodácký výcvik na kánoích, lezení a slaňování na skále, výuku topografie
a střelby, běžecké závody, řadu míčových a drobných her, ve kterých uplatnili naučené dovednosti.
Také absolvovali školení o ochraně člověka za mimořádných událostí (první pomoc).
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Mezitřídní turnaje:
V letošní školním roce jsme uskutečnili mezitřídní turnaje v badmintonu, silovém čtyřboji, volejbalu, florbalu a futsalu.
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Ve školním roce 2014/15 se žáci účastnili těchto soutěží:

AKCE DATUM UMÍSTĚNÍ
okresní kolo Corny - atletický pohár 17.9.2014 9.místo
Memoriál Jana Martínka 19.9.2014 nepostoupili

dívky - 3.místo
chlapci - 5.místo
dívky - 3.místo

chlapci - bez postupu
dívky - 3.místo

chlapci - 3.místo
1.kategorie: vítěz 2.B
2.kategorie: vítěz 4.A

dívky - 9.-místo
chlapci - 13.místo

okresní kolo: halová kopaná dívek 11.12.2014 2.místo
Okresní finále p škol v šachuřeboru 12.12.2014 5.místo

okresní kolo ve volejbale 27.1.2015 3.místo

školní silový čtyřboj 5.2.2015 vítěz: Stanislav Strznadel

chlapci A: 3.místo
dívky: 2.místo

okresní kolo v basketbalu - chlapci 10.3.2015 bez postupu
krajské kolo ve šplhu - dívky 18.3.2015 5.místo
okresní kolo v basketbalu - dívky 20.3.2015 4.místo

přespolní běh - okresní finále 30.9.2014

školní vánoční turnaj dívek v
badmintonu

19.12.2014

okresní kolo ve šplhu 4.3.2015

školní turnaj ve futsale 26.11.až 10.12.2014

váno Šční laťka ve skoku vysokém S 3.12.2014

vítěz: Lenka Haasová

okresní kolo ve stolním tenise 21.10.2014

okresní kolo v plavání 20.11.2014

Corny atletický pohár



Na úseku všeobecně vzdělávacích předmětů
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Ve školním roce 2014/15 se žáci účastnili těchto soutěží:

AKCE DATUM UMÍSTĚNÍ Jméno Organizátor

školní kolo PIŠQWORKY 8.10.2014
RNDr. Miloslava

Toufarová

Logická olympiáda 15. - 21.10.2014 bez postupu
RNDr. Miloslava

Toufarová
1 Kamila Skálová

2 Martin Klíštinec

3 Ondřej Lengsfeld

finále sout že Bez vody neníě
život

18.11.2014 2. tým: Martin Klíštinec, Adam Jendřejek
VŠB - TUO

(Mgr.Radovan
Rohovský

1 Žaneta Černá, Jakub Hud
2 Nátálie Hernandezová, Vojtěch Repka

1. - 2. Ji š Tatarin (1.kategorie)ří Krawiec, Tomá

3. David Kampík (1.kategorie)
1. Filip Cingel (2.kategorie)
2. Lenka Hluchníková (2.kategorie)
3. Jakub Pavelek (2.kategorie)

školní kolo sout že SAPERE -ě
V žítědět, jak

prosinec_2014 postup do OK
Daniel Valenta, Vojtěch Stodůlka, Vojtěch

Režnar
MŠMT

okresní kolo matematické
olympiády - kategorie A

únor_2015 bez postupu 3. a 4. ročníky
MŠMT a Jednota

českých matematiků
a fyziků

okresní kolo matematické
olympiády - kategorie B a C

únor_2015 postup do KK 1. a 2.ročníky
MŠMT a Jednota

českých matematiků
a fyziků

okresní kolo anglické olympiády 18.2.2015 bez postupu Martin Špetík a Štěpánka Chomová
Středisko volného

času
okresní kolo sout že SAPERE -ě

V žítědět, jak
únor_2015 2.

Daniel Valenta, Vojtěch Stodůlka, Vojtěch
Režnar

MŠMT

Tomáš Carbol
Vojtěch Lidmila
Simeon Jančev

73. kategorie Junior

51. kategorie Senior

Tomáš Carbol
Simeon Jančev
Vojtěch Lidmila
René Wallinger
Zden šěk Kubi

Martin Škrobánek

12.11.2014 Mgr. Eva Vengřínová

školní kolo olympiády v českém
jazyce

27.11.2014 MŠMT

školní kolo SUDOKU

Finanční gramotnost - okresní
kolo

1.

Matematická mezinárodní
sout ž Náboj 2014 (sout žě ě

družstev)
13.3.2015

MŠMT

Předvánoční matematická
sout žě

10.12.2014
RNDr. Miloslava

Toufarová

únor_2015

MŠMT a Jednota
českých matematiků

a fyziků

Finanční gramotnost - krajské
kolo

duben_2015 3. MŠMT

Ekologická olympiáda 8. - 10.4.2015 4.
Český svaz ochránců
přírody ve spolupráci

s MŠMT



Na úseku odbornosti
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AKCE JMÉNO DATUM UMÍSTĚNÍ práce

Jiří Formánek 3 Prezentace a obhajoba Barn house
Viktor Kirschner 3 Prezentace a obhajoba Centipede

Tomáš Juchelka
čestné
uznání

Prezentace a obhajoba Moderní rodinný
dům

1.tým 6
2.tým 4
3.tým 7
4.tým 16

Tomáš Juchelka 1.

Jiří Formánek 3.

David Dubový a Jakub
Pavelek

1.
Kategorie: Strojírenství, hutnictví, doprava

a průmyslový design, Název práce:
Pohonný systém kolečkových bruslí

Michal Schön 3.

Kategorie: Strojírenství, hutnictví, doprava
a průmyslový design, Název práce:

Stanovení součinitele tření při
laboratorním kování kroužků pomocí

numerického modelování

Jakub Hud a Adam
Jendřejek

1.
Kategorie: Elektrotechnika, elektronika
a telekomunikace, Název práce: Teslova

cívka

Jiří Formánek 1.
Kategorie: Stavebnictví, architektura

a design interiérů, Název práce: Ars coffea

David Schwarz 1.

Kategorie: Tvorba učebních pomůcek,
didaktická technologie, Název práce:

Motivace žák škol ke studiuů základních
technických oborů

Martin Klíštinec 1.
Kategorie: Informatika, Název práce:

Karetní hra Desítka

Štěpánka Chomová a
Martin Plesník

2.

Kategorie: Fyzika, Název práce: Fyzikální
vlastnosti heterogenních stavebních směsí

v závislosti na technologickém rozvoji
lidstva

1.družstvo: Zuzana
Jakobovská, Kéšav

Burns, David Tilleczek
bez umístění

2.družstvo: Radka
Tesařová, Patrik

Kozelek, Martin Kufa
4.místo

David Dubový a Jakub
Pavelek

Kategorie: Strojírenství, hutnictví, doprava
a průmyslový design, Název práce:
Pohonný systém kolečkových bruslí

Jakub Hud a Adam
Jendřejek

Kategorie: Elektrotechnika, elektronika
a telekomunikace, Název práce: Teslova

cívka

Jiří Formánek 2.
Kategorie: Stavebnictví, architektura

a design interiérů, Název práce: Ars coffea

David Schwarz

Kategorie: Tvorba učebních pomůcek,
didaktická technologie, Název práce:

Motivace žák škol ke studiuů základních
technických oborů

Martin Klíštinec
Kategorie: Informatika, Název práce:

Karetní hra Desítka

celostátní sout ž Projektování vě
grafických programech na

stavební průmyslovce

Celostátní sout ž Práce v grafickýchě
programech na stavební průmyslovce:

Prováděcí projekt rodinného domu
v programu ArchiCAD

26.3.2015

Okresní kolo SOČ 14.4.2015

Hodnocení kategorie A: čas zvládnutí
terénu s bonusy za správně a rychle

splněné geodetické úkoly, Hodnocení
kategorie B: přesnost vyhotovení
geodetických úloh na stanovištích

the International Geodetic
Pentathlon Event - 10.ročník

18.4.2015

Krajské kolo SOČ 12.5.2015

Vědecko - odborná konference
student škol STAVOKSů středních

27.11.2014

Bridge Builder Contest     (IAESTE
VŠB - TU)

9.12.2014
Stavba mostu ze špejlí - co nejmenší váha

k co nejv ší nosnostiět



Regionální kolo 9.ročníku
sout že Ytongě O nejlepší

prováděcí projekt rodinného
nebo bytového domu

Veronika Paulerová 13.5.2015 1. Bytový dům SIGMA

Petra Vojkůvková 1.

Martin Schneider 2.

Jiří Formánek

Tomáš Juchelka

Tomáš Klanica

Lenka Haassová

Filip Cingel

Martin Špetík

Veronika Paulerová 1. Bytový dům SIGMA

Tomáš Juchelka 3. Pasivní rodinný dům

Celostátní kolo SOČ Jiří Formánek 19. až 21.6.2015 2.
Kategorie Stavebnictví, architektura

a design interiérů: Ars coffea

Jiří Formánek 1. Projekt rodinného domu

Tomáš Klanica ODMĚNA Cena zaměstnanců firmy Velux
Tomáš Juchelka ODMĚNA Zvláštní cena poroty

škola ODMĚNA Nejlepší práce ze všech SPŠ v republice

sout ž Velux: celostátní koloě 23.6.2015

sout ž Velux: školní koloě květen_2015 Projekt rodinného domupostup

Regionální kolo 9.ročníku
sout že Ytongě O nejlepší

prováděcí projekt rodinného
nebo bytového domu

12.6.2015

školní kolo sout že firmyě
Wienerberger

květen_2015 Kategorie Občanské stavby

Soutěžní práce: Petra Vojkůvková 4.B

Soutěžní práce: Jiří Formánek 4.B
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Na úseku kultury

Žáci absolvovali průběžně výstavy opavského umění v Obecním domě a Galerii Cella
a navštívili divadelní představení Zdravý nemocný a charitativní koncert poprockové hudby.

Škola ve spolupráci s SRPŠ a Nadačním fondem při SPŠ stavební uspořádali Ples stavbařů v Kulturním domě
Na Rybníčku v Opavě.

Na úseku jazyků

Žáci školy měli možnost v rámci poznávacího a jazykového zájezdu využít angličtinu přímo v zemi,
kde je mateřským jazykem.
Naši žáci navštívili divadelní představení v anglickém jazyce (The Bear Educational Theatre).

V únoru byla naše škola hostitelem zástupců zemí z Brazílie, Číny, Indonésie a Japonska v rámci projektu
EDISON (Eucation.Drive.Internationality.Students.Opportunity.Network). Probíhaly interaktivní workshopy
o zvycích, národních pokrmech, zajímavostech a dalších tradicích v jednotlivých zemích. Vše v anglickém
jazyce.

V letošním roce jsme pro žáky naší školy uspořádali výtvarnou a literární soutěž na téma:
Zpátky ke kořenům.

Žáci se zapojili do olympiády v českém jazyce.
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IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené Českou školní inspekcí

Poslední kontrola provedená ČŠI proběhla na naší škole ve školním roce 2012 - 2013 ve dnech
20. - 21. června 2013.

Předmětem inspekční činnosti bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona,
která se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d)
školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období.

Kontrolní zjištění:

Kontrola vedení vybrané dokumentace školy podle § 28 odst. 1 písm. b) až i) školského zákona,
ve znění účinném v kontrolovaném období.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

2. Kontrola údajů o žákovi uvedených ve školní matrice podle § 28 odst. 2 školského zákona, ve znění
účinném v kontrolovaném období.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

3. Kontrola vedení evidence tiskopisů vysvědčení, která jsou dokladem o dosaženém stupni vzdělání
podle § 28 odst. 9 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

4. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu školy podle § 30 odst. 1 - 3 školského zákona,
ve znění účinném v kontrolovaném období.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

5. Kontrola plnění povinností ředitele školy ve vztahu k činnosti školské rady podle § 168 odst. 1 a 2
školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

Bližší informace jsou k dispozici v protokolu čj. ČŠIT-1379/13-T o státní kontrole podle §174 odst. 2
písm d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,
ve znění pozdějších předpisů ze dne 24. června 2013. Protokol je k nahlédnutí v ředitelně školy.

1.
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Základní údaje o hospodaření školy

č č č ří ě ří ě
č č č ě

č č č „ ová cesta za
poznáním“ 170,96 tis. Kč, projekt „Stavebnictví 21“ 1 č „ “ č.
Vlastní příjmy z č č č ě č ,

náklady škod pojišťoven a zúčtování fondů.

Celkové skutečné náklady organizace v č č č
č č ě č a provozní

náklady činily 6 č č
ů č ů ř

36%, což způsobilo nákup kancelářského materiálu a pracovních pomůcek
z „ “ „ “ ů

ě „ “ ram Leonardo da Vinci byly
hrazeny pobytové náklady žáků, kteří se zúčastnili praxe, z „ “ č ů

ří úč řá „ “ ů

ě č
ř ě

ě

č ň č č č.
ě č udentům),

pronájmu nápojových automatů, pronájmu učeben a reklamních tabulí umístěných na oplocení školy.
Tyto reklamní tabule na našem oplocení mají pronajaty stavební firmy. Tělocvičnu organizace pronajímá
jednotlivým organizacím v ě ě

, č ř ů ů
ě č

č
Vydavatelskou a polygrafickou činnost a Pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborného
školení včetně zprostředkování – Mimoškolní výchova – výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy
jsme neprovozovali.
Hospodářský výsledek z ň č č ,80 Kč.

Zlepšený výsledek hospodaření v č č. Výsledek hospodaření
v č č ů ň č č.
Tento hospodářský výsledek je finančně krytý a je převážně z ě

ě č č ň č
ů č ř ů

Celkové výnosy v roce 2014 inily z hlavní innosti 21 632,08 tis. K . P sp vek na p mé náklady na vzd lávání
a na provozní náklady na rok 2014 inil 19 895,00 tis. K což je oproti roku 2013 o 1 048,62 tis. K mén .
Výnosy na neinvesti ní projekty ESF inily celkem 3 252,05 tis. K . Jedná se o projekt N

519,21 tis. K a projekt STAGE 14 1 561,87 tis. K
hlavní innosti inily 654,51 tis. K . Jedná se o poplatek za vystavení stejnopisu vysv d ení

úroky a kurzové zisky,

hlavní innosti v roce 2014 inily 21 619,26 tis. K . Z toho mzdové
náklady inily 11 265,11 tis. K , zákonné sociální pojišt ní a sociální náklady 3 584,97 tis. K

769,18 tis. K . Celkové provozní náklady v hlavní innosti jsou oproti roku 2013 vyšší.
Zvýšení je zp sobeno tím, že v nákladech jsou zahrnuty náklady z neinvesti ních projekt . Spot eba materiálu
se zvýšila oproti roku 2014 o

projektu Stavebnictví 21 a projektu STAGE 14 . Dále díky projekt m bylo zvýšeno cestovné  o 17%.
Nejv tší zvýšení však bylo u služeb a to až o 96 %. Z projektu Nové inspirace prog

projektu Stage 14 doprava, ob erstvení žák ZŠ,
kte se z astnili akcí po daných v rámci projektu, z projektu Stavebnictví 21 náklady na exkurze žák naší
školy.
Náklady na opravy a udržování se v roce 2014 zvýšily o 42% oproti roku 2013 (oprava t locvi ny, oprava
vnit ního vodovodu, oprava plynové kotelny, oprava dataprojektoru at). Vzhledem k mírné zim byly náklady
za energie na zajišt ní provozu školy sníženy oproti roku 2013 o 25%.

V roce 2014 inily výnosy z dopl kové innosti 281,69 tis K a náklady 246,44 tis. K Výnosy jsou z pronájmu
t locvi ny, služebního bytu (byt školníka), bufetu (bufet je ve škole provozován pro zlepšení služeb st

Opav na základ Smlouvy o nájmu.
Náklady jsou na služby spojené s pronájmem (úhrada energií istících prost edk , odvoz odpad , opravu
t locvi ny).
Naše organizace v letošním roce provozovala jen reklamní innost a pronájem majetku.

dopl kové innosti v roce 2014 iní 35 252

roce 2014 iní celkem za organizaci 48 089,65 K
hlavní innosti je zisk 12 836,85 K z vlastních zdroj a z dopl kové innosti je zisk 35 252,80 K

pronájmu reklamních ploch umíst ných v areálu
školy a pronájmu t locvi ny, u eben a bufetu. Výnosy z dopl kové innosti byly použity na pokrytí provozních
náklad školy tj. na energie, nákup istících prost edk , odvoz odpadu.

1. Výnosy

2. Náklady

3.

4.

Doplňková činnost

Výsledek hospodaření

X. Základní údaje o hospodaření školy
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1. Účelové dotace ze státního rozpočtu:

ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání činily 12 807,00

z toho – prostředky na platy 9 225,00

ostatní osobní náklady 115,00

zákonné odvody 3 176,00

FKSP 90,00

přímý ONIV 201,00

ÚZ 33338 Přímé náklady na vzdělávání činily 60,76

z toho – prostředky na platy 45,01

zákonné odvody 15,30

FKSP 0,45

ÚZ 33042
RP na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a

praktického vyučování v prostředí reálné praxe 100,00

Tyto prostředky nebyly čerpány, celá částka byla vrácena.

ÚZ 33049 RP Podpora odborného vzdělávání 188,00

z toho - prostředky na platy 139,26

zákonné odvody 47,35

FKSP 1,39

ÚZ 33051 RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků 19,59

z toho - prostředky na platy 14,51

zákonné odvody 4,93

FKSP 0,15

ÚZ 33052 RP Zvýšení plat školstvíů pracovníků reg. 79,92

z toho - prostředky na platy 59,20

zákonné odvody 20,13

FKSP 0,59



Poskytnuté příspěvky na provoz ÚZ O – provozní náklady 3 119 tis. Kč byly čerpány na zabezpečení
provozu organizace a to především na energie – plyn, elektrická energie, voda, na zakoupení spotřebního
materiálu (tiskoviny, kancelářské potřeby, materiál údržba, čistící prostředky aj.),  byly prováděny opravy
movitého i nemovitého majetku (oprava podhledu a výměna tepelné izolace v ě č ě

ě č ě ě č ě ří ě i,
malířské a natěračské práce části budovy, oprava vnitřního vodovodu, oprava kotelny, oprava geodet.
přístrojů, dataprojektoru. aj), náklady na zajištění služeb (telefon, internet, revize, zpracování mezd,
inzerce a propagace školy, odvoz odpadu), náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
(počítače, tiskárny) a jiné náklady spojené s
Příspěvek ÚZ 205 na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebyl vyčerpán.
Částka 9 č na účet MSK v čního vypořádání dotací poskytnutých ze
státního rozpočtu v

Byli jsme příjemci projektu „EU peníze školám“, tento projekt byl určen na podporu kvalitního vzdělávání
žáků na středních školách a provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v íč

č ukončena 30.6.2014. Celkové výdaje projektu činily
1 č.
Naše organizace byla příjemcem grantového projektu „Stavebnictví 21“ – Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Tento projekt byl zahájen 1. února 2012 a ukončen
30. 11. 2014. Celkové výdaje pr č čá

č.
Projekt „STAGE 14“ byl zahájen 1.6.2013 a jeho realizace byla ukončena 31.12.2014. Jedná se o grantový
projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání. Celkové způsobilé výdaje tohoto projektu činily 3 č

č.

Tyto prostředky byly čerpány průběžně.

t locvi n , oprava podlahy
v t locvi n , oprava svítidel v t locvi n , oprava podlahové krytiny ve t d , oprava soklu na schodišt

provozem školy.

813,30 K byla vrácena rámci finan
roce 2014.

rámci šablon kl ových
aktivit. Realizace projektu za ala 1.7.2012 a byla

225,966 tis. K

ojektu jsou 4 947,785 tis.K . V letošním roce jsme obdrželi stku
1 130,19 tis. K

602,714 tis. K
a v letošním roce jsme obdrželi 1 780,54 tis. K

Projekty neinvestiční v tis. Kč

ÚZ 33030 projekt "STAVEBNICTVÍ 21" 1130,19

ÚZ 33030 projekt "STAGE 14" 1 780,54
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XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programů
Kvalita
Škola se zapojila do testování relativního přírůstku žáků 3.ročníků. Testování proběhlo elektronickou formou.
Projekt poskytuje výstupy jak pro žáky, tak pro školy.

Souhrnná PH odhaduje, jaký by byl posun žáků školy mezi 1. a 3. ročníkem na společné škále z obou testů,
pokud by všechny zúčastněné školy měly rovnocenné skupiny žáků (z hlediska pohlaví, rodinného zázemí apod.).
Můžeme si ji také představit jako průměr PH žáků, pokud by složení skupiny žáků školy kopírovalo celou populaci žáků.
Pokud bychom zkoumali průměrnou přidanou hodnotu žáků, můžeme říci toto:
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PŘIDANÁ HODNOTA ŠKOLY

Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2014 – 2015

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou

Předmět

Výsledky školy
v rámci všech testovaných

škol

Výsledky školy
v rámci škol téže skupiny

oborů vzdělání

název skupiny oborů vzdělání
*

36 Stavebnictví, geodézie
a kartografie

úsp šnostě percentil percentil
Jazyk český 71,8 69 100
Matematika 54,3 69 82
Jazyk anglický 72,7 45 70
Jazyk německý 64,3 92 100

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání
s maturitní zkouškou

Předmět

Výsledky školy
v rámci všech

testovaných škol

Výsledky školy
v rámci škol téže skupiny

oborů vzdělání

název skupiny oboru
vzdělání *

TECH

úsp šnostě percentil percentil
přidaná
hodnota

Jazyk český 57 60 73 2,6
Matematika 52 70 75 2,9
Jazyk anglický 41 38 47 -0,7
Jazyk německý – – – –

předmět průměrná PH žáka

český jazyk 11,6

matematika základní 9

matematika rozšířená 8,9

anglický jazyk 15,5

německý jazyk 23,5



Pořádali jsme tzv. Firemní dny, kdy firmy z oblasti stavebnictví konají odborné přednášky dle svého zaměření
pro žáky a pedagogy.
Pro žáky jsme organizovali prostřednictvím třídních učitelů odborné exkurz

v Brně.

Pedagogové se účastnili odborných seminářů a školení dle své spe

(podrobněji viz. kapitola v sekci )

e do stavebních a jiných technických
firem, žáci navštívili stavební veletrh

cializace.

VIII. Další aktivity školy

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení
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Vlastní projekty

Stavebnictví 21

Nová cesta za poznáním

Naše škola realizuje grantový projekt Stavebnictví 21 v rámci OP VK ve výši 4 947 784,96 Kč. Projekt bude
probíhat 16.2.2012 do 30.11.2014. Samotný projekt zahrnuje celou řadu dílčích klíčových aktivit, jenž mají svou
povahou kvalitně a odborně připravit žáky oboru Stavebnictví na budoucí uplatnění na současném trhu práce,
který klade vysoké odborné požadavky na absolventy středních škol stavebního zaměření.
Mezi hlavní cíle tohoto předkládaného projektu patří:
- dosažení mnohem kvalitnější odborné připravenosti a způsobilosti žáků školy s výrazným důrazem na aktuální
trendy a vývoj v oboru a praktické zkušenosti pro 21. století - proto byl projekt nazván Stavebnictví 21
- vytvoření kvalitních odborných učebních materiálů, které odrážejí skutečnou stavební výrobu podle současných
technologických postupů a nových trendů. Tyto materiály budou doplněny fotografiemi a soubory v nově
vytvořené Digitální knihovně.
- aktivní a iniciativní zapojení firem, působících ve stavebním oboru, do procesu vytváření nových, jasných
a srozumitelných učebních materiálů
- zajištění odborně zaměřených přednášek realizovaných odborníky z praxe (ze stavebních společností)
- zavést do výuky aktivní a zážitkové formy poznávání stavebních materiálů a konstrukcí
- seznámení žáků se stavební výrobou (exkurze do výrobních závodů)
- umožnění žákům seznámit se s reálným provozem - tzv. stínování technicko-hospodářských pracovníků
a managementu stavebních firem
- zvýšení motivace a pozitivního přístupu žáků k práci a aktivitám na samostatných projektech, se kterými
se mohou účastnit různých soutěží
- klíčovým cílem celého projektu je zpřístupnění odborných znalosti nejprve v teoretické rovině a následně
v navazující praktické rovině.
V rámci projektu naše škola spolu s partnerem projektu (společnost DEKTRADE s.r.o.)
a odborníky z praxe vyvíjí aktivity k tomu, aby žáci získávali kvalitní, aktuální a praktické informace.
Vytváříme nové studijní materiály zaměřené na praktické využití ve stavební výrobě. Žáci se v tomto období již
účastnili několika exkurzí po stavbách, odborných firmách a památkách UNESCO a účastnili se stínování,
tj. strávili pracovní den se zaměstnancem odborné firmy. V rámci projektu byla také částečně vybavena stavební
laboratoř a vytvořena vzorkovna stavebních materiálů.

Závěrem školního roku 2013/14 byl na naší škole ukončen projekt EU peníze SŠ, název našeho projektu
Nová cesta za poznáním. V rámci projektu učitelé vytvořili interaktivní výukové materiály, které jsou přístupné
na našich webových stránkách, žáci měli v letošním školním roce hodiny konverzace v anglickém jazyce
s rodilým mluvčím a hodiny matematického semináře. Součástí byla také odborná praxe v oboru geodézie se
zástupcem odborné firmy či seminář pro vyučující anglického jazyka. Škola byla vybavena novou IT technologií,
školními tabulemi apod. Projekt  probíhal v období od 1.7.2012 do 30.6.2014, dotace pro školu činila
1 226 592,- Kč. 27.6.2014 proběhla kontrola projektu ze strany MŠMT, Odboru kontrol na místě OP VK. Nebyly
shledány závady.

XIII. předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů

Údaje o



Stage 14

Projekty, do kterých jsme zapojeni, ale nejsme žadateli

Moderní zkušební laboratoř

Cíle projektu:

Naše škola realizuje grantový projekt Stage 14 v rámci OP VK ve výši 3 602 714,17 Kč.
Probíhá v období od 1.6.2013 do 31.12.2014. Cílem projektu je propojit vzdělávací aktivity ZŠ
a SPŠ stavební v Opavě, poskytnout ZŠ metodickou pomoc a materiály při výuce vzdělávacích oblastí:
ICT, člověk a jeho svět (nižší stupeň ZŠ), člověk a příroda, umění a kultura a člověk
a svět práce. To vše za pomoci zážitkového učení a praktických činností, při nichž se žáci nižšího a vyššího stupně
budou inovativními metodami postupně seznamovat s technickými obory stavebnictví a geodézie a budou více
motivováni k jejich dalšímu studiu.
SpŠ stavební v Opavě vypracuje pro základní školy konkrétní materiály určené do výuky ZŠ.
Žáci ZŠ budou vytvářet např.půdorysy bytu, domu, papírové modely domů, pracovat s GPS a mapami.
Žákům budou poskytnuty zjednodušenou formou praktické znalosti na úrovni, kterou budou schopni pochopit
a rozvíjet ji.

Podpora projektu je zaměřena na zajištění cílů kurikulární reformy základního školství
v technické oblasti, konkrétně témat týkajících se oborů stavebnictví a geodézie, vytvořením inovativních
výukových hodin řešených zážitkovou formou tak, aby se žáci učili novým technickým dovednostem systematicky,
v postupných krocích, nenásilně a zábavně. Cílem projektu není překračovat platný rámcový vzdělávací program
základního školství, ale nabídnout aktivity v jeho rámci, které vyučující mohou použít v běžné výuce v různých
vzdělávacích oblastech. Výstupy projektu nesmí klást na vyučující a žáky nové zvýšené časové nároky,
protože by byly masově nepoužitelné a dlouhodobě neudržitelné. Zážitkovou formou vzdělávání žáků spojenou
se zkušenostním učením žadatel nabídne různé náměty včetně plné podpory do vyučovacích hodin, které budou
zaměřeny na výstavbu a zařízení bytu, domu
a jeho okolí, urbanismus, zeměpis, tvorbu map a evidenci nemovitostí. Během aktivit budou žáci rozvíjet svou
fantazii, výtvarné schopnosti, technické a prostorové myšlení, smysl pro ekonomické a zodpovědné jednání
a při tom budou vytvářet a pracovat s výukovými materiály, které jsou po odborné stránce přesné. Pokud bude dítě
od útlého věku pracovat lehce a zábavně s technicky přesnými podklady, bude jejich pochopení ve vyšším věku
mnohem přirozenější a snazší. Očekáváme, že se děti přestanou obávat technických oborů, že si vždy vzpomenou
na příjemnou a zábavnou práci s půdorysem, katastrální mapou nebo modelem domu. Navrhovaný projekt je
pilotním. Po ukončení projektu plánujeme vytvořené metodické materiály, pracovní listy, skládačky, manuály,
postupy, náměty do hodin a další materiály poskytnout ostatním ZŠ k zařazení do běžné výuky. Tyto výukové
materiály budou poskytnuty v elektronické formě a již bez materiální pomoci.

V tomto školním roce jsme spolupracovali s 21 základními školami našeho regionu. Žáci základních škol
vypracovávali námi dodané podklady k jednotlivým aktivitám, prováděli pod našim odborným vedením terénní
práce s GPS, navštěvovali naši školu v rámci aktivity Malí mezi velkými a účastnili se také workshopu na závěr
školního roku. My jsme jim naopak poskytovali veškeré potřebné konzultace k jednotlivým aktivitám tak,
aby pro ně byl jak obor Stavebnictví tak obor Geodézie a katastr nemovitostí blízký.

Ve školním roce 2013/14 jsme nadále spolupracovali s KÚ MSK na žádosti o finanční podporu v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, projekt má název Moderní zkušební laboratoř
a je zaměřen na vybavení stavební a geodetické laboratoře.
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Při naší škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy, které má 11 členů, předsedkyní sdružení je paní
Lenka Galvasová. Zároveň se při naší škole pracuje Nadační fond, který čítá 7 členů a jeho předseda je
pan Ing. Martin Uličný. Škola aktivně spolupracuje jak se SRPŠ tak s Nadačním fondem a to jak při organizování
Plesu stavbařů, tak při nákupu učebních materiálů, stanovování odměn žákům za dobré umístění v nejrůznějších
soutěžích apod. Nadační fond se aktivně spolupodílí na zajišťování praxe našich žáků v

Při škole také pracuje Školská rada, která má 6 členů a její předseda je pan Ing. Kamil gar. Školská rada
pravidelně schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Dále
projednává návrh rozpočt . Ředitelka školy projednala se školskou radou koncepci školy na další období,
seznámila školskou radu s ŠVP. Školská rada aktivně pomáhá při zajištění spolupráce s

SRPŠ

odborných firmách
regionu. Spolupráce je na velmi dobré úrovni.

Gri

u
odbornými firmami.

XIV. odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání

Údaje o spolupráci s

Při naší škole není odborová organizace.

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
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Firmy spolupracující p šři zaji ťování praktického vyu žákčování ů

Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich velkého počtu
stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější)

80

Grigar s.r.o., WINRO s.r.o., Slezská projektová společnost, spol.s.r.o., Ing. Pekárek – stavební společnost
s.r.o., K+K TZB, s.r.o.., Karel Baran., Geometra Opava spol. s.r.o., Lesprojekt Krnov s.r.o. a dalších 130
firem v celém regionu

Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce

Profesní organizace

Svaz podnikatelů ve
stavebnictví v České republice

Přehled o současné situaci ve stavebnictví Pracovní schůzky

Hospodářská komora Pomáhá při napojení na odborné firmy Účast na projektech

Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků

Novinky ve stavebnictví – technologie, materiály Publikace, semináře

VŠB, ČVUT Motivace žáků k dalšímu studiu, přehled o možných specializacích
a oborech

Exkurze, p škyředná

Firmy
(jiné formy spolupráce než

zajišťování praktického
vyučování)

DEKprojekt a.s., DEKtrade

Odbornost v jejich specializaci Partner projektu
Stavebnictví 21 –

p šky, předná říručky,
stínování, školení

Bauder
Provázanost teorie s praxí odborné p škyředná

Xella, Provázanost teorie s praxí, motivace žáků k lepším výkonům a
zájmu o studovaný obor

Odborné sout žeě

Wienerberger
Provázanost teorie s praxí, motivace žáků k lepším výkonům a
zájmu o studovaný obor

Odborné sout že,ě
odborné exkurze,
odborné p škyředná

Schiedel
Provázanost teorie s praxí, motivace žáků k lepším výkonům odborné p škyředná

Velux
Provázanost teorie s praxí, motivace žáků k lepším výkonům odborné sout žeě

a další (Gefos, TWI…)
Odborné exkurze
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Další partneři (např. úřad
práce, obec ...)

Město Odry P šenostíři získávání odborných zku Praxe žáků

Městys Litultovice P šenostíři získávání odborných zku Praxe žáků

Město Opava P šenostíři získávání odborných zku Praxe žáků

Obec Dívčí hrad P šenostíři získávání odborných zku Praxe žáků

Město Vrbno pod Pradědem P šenostíři získávání odborných zku Praxe žáků

Katastrální úřad Opava P šenostíři získávání odborných zku Praxe žáků

OÚ Old šovři Spolupráce našich žáků na konkrétní zakázce pasport

.

Stipendia žáků

Počet udělených
stipendií

Firmy poskytující stipendium

0


