VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2006 – 2007
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ,
OPAVA, MÍROVÁ 3

Výroční zpráva je zpracována podle §7, vyhlášky
15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Zpracoval Ing. Pravdomil Gebauer, ředitel školy.
Výroční zprávu schválila Školská rada při Střední průmyslové škole stavební, Opava, Mírová 3 dne 23. 10. 2007.
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I. Základní charakteristika školy

Název školy:
Sídlo školy:
IZO zařízení:
IZO ředitelství:
IČ:
Právní forma:
Zřizovatel:
Ředitel školy:

Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
746 66 Opava, Mírová 3/630
000 601 888
600 017 389
478 13 148
příspěvková organizace s právní subjektivitou
Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
IČ: 70890692
Ing. Pravdomil Gebauer

Škola má široký regionální charakter
Jeseník

Bruntál

8
Opava

4

78

Ostrava
Karviná

280
5

Šumperk

25

1

Frýdek-Místek

1

Kroměříž

1

Nový Jičín

1
Uherské Hradiště

Čísla uvádějí počet žáků
školy, kteří mají trvalé bydliště v příslušném okrese.
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Ve školním roce 2006 – 2007 studovalo na škole
celkem 404 studentů, z toho 312 chlapců a 92 dívek.
Na škole bylo celkem 14 tříd denního studia s maturitní zkouškou. V prvním ročníku byly 4 třídy, ve
druhém 4 třídy, ve třetím 3 třídy a ve čtvrtém 3 třídy.
Rozdělení tříd podle oborů a zaměření bylo následující:
Geodézie – geodézie ................... 3 třídy,
Technické lyceum ........................ 2 třídy,
Stavebnictví .................................. 9 tříd,
z toho v zaměření:
Pozemní stavitelství .................... 4 třídy,
Stavební obnova ......................... 4 třídy,
Podnikání a management ........... 1 třída.

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 odborné 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 odbornou praxi a pro předvádění
nových technologií ve stavebnictví. V době konání
maturitních zkoušek tj. od 21. 5. do 1. 6. 2007
probíhala čtrnáctidenní soustředěná praxe žáků na
stavbách u 126 firem celého regionu severní Moravy.

chlapců

dívek

312

92

22,8%
77,2%

celkem

Škola je převážně chlapecká

404

Od 5.12.2006 do 5.1.2007 proběhla výstava studentských prací žáků naší školy, která
ukázala, s čím se mohou budoucí studenti během studia na naší škole setkat.
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II. Přehled oborů vzdělávání se
schvalovacími doložkami MŠMT ČR
Naše škola byla zařazena do sítě škol a vyučují se zde studijní obory, které jsou celostátně schválené rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 31. 12. 2003 č.j. 28484/2003-21:

1.
2.
3.

Kód oboru KKOV

Kód oboru JKOV

Název oboru

Forma studia

Délka studia
(v letech)

36 - 47 - M / 001
36 - 46 - M / 002
78 - 42 - M / 001

36 - 46 - 6 / 00
36 - 55 - 6 / 00
39 - 97 - 5 / 01

Stavebnictví
Geodézie – geodézie
Technické lyceum

denní
denní
denní

4
4
4

Školy, které vyučují obor 36 - 47 - M / 001 (36 - 46 - 6 / 00) Stavebnictví podle učebních dokumentů schválených dne 19. 11. 1997 pod č. j. 30556/96-71 s účinností od 1. 9. 1997, mají možnost si volit z pěti povolených zaměření, která se ovšem do rozhodnutí MŠMT neuvádějí. Souhrn kapacit jednotlivých zaměření
oboru je pak kapacitou čtyřletého studijního oboru 36 - 47 - M / 001 (36 - 46 - 6 / 00) Stavebnictví.
Na škole se vyučují u oboru Stavebnictví tato zaměření:
36 - 47 - M / 001 Stavebnictví – pozemní stavitelství,
36 - 47 - M / 001 Stavebnictví – stavební obnova,
36 - 47 - M / 001 Stavebnictví – podnikání a management.
U oboru 36-46-M Geodézie vyučujeme zaměření 36-46-M/002 Geodézie-geodézie podle učebních
dokumentů schválených MŠMT ČR dne 8.1.1996 pod č.j. 10 434/96-23 s účiností od 1.9.1995.
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.
Rozhodnutí 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.

V třetím ročníku studenti vytváření v předmětu IKT 3D modely
a poté tyto vizualizace usazují do skutečných fotografií.
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III. Údaje o pracovnících školy, jejich
kvalifikaci, praxi a způsobilosti
Vyučování zajišťovalo 32 interních učitelů včetně ředitele školy a jeho zástupce, vedoucího odborné praxe
a dále 2 externí učitelé. Všichni učitelé mají požadovanou kvalifikaci, způsobilost a dlouhodobější praxi.

Výuku jazyků zajišťuje pět učitelek. Dvě vyučují
německý jazyk a tři jazyk anglický. Všechny
jsou aprobované s výjimkou učitelky angličtiny, která dokončovala studium na VŠ.

Ekonomicko-provozní práce zabezpečuje hospodářka a sekretářka. Školník s domovníkem obsluhují kotelnu, zajišťují údržbu školy a spolu se
čtyřmi uklízečkami pečují o pořádek a čistotu ve
škole a jejím okolí. Správce informačních a komunikačních technologií se stará o hardware VT.

Na začátku školního roku 2006 – 2007 nastoupili 3 učitelé a 1 učitel odešel do důchodu.
Přepočtený počet pedagogických pracovníků podle vyučovacích hodin je 34,3, z toho nekvalifikovaných 0,71,
interních učitelů 34,1, z toho nekvalifikovaných 0,71,
externích učitelů 0,19, z toho nekvalifikovaných 0.

Aprobovanost vyučujících cizích jazyků:
Učitelé

AJ

Aprobovaní

2

Neaprobovaní studující jazyk na vysoké škole připravující učitele

1

FJ

NJ

RJ

Jiný

Celkem

2

4
1

Neaprobovaní se státní všeobecnou jazykovou zkouškou
Neaprobovaní (další vzdělávání u SVP)
Ostatní neaprobovaní
Bez učitelské kvalifikace
Důchodci (aprobovaní)
Zahraniční učitelé
Celkem

Jazyková učebna pro výuku angličtiny.

3

2

5

Jazyková učebna pro výuku němčiny.
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IV. Údaje o přijímacím řízení pro rok 2007 – 2008
Na školní rok 2007 – 2008 podalo přihlášku
na naši školu celkem 110 žáků základních škol. Z toho bylo přijato 90 žáků.
Výběr přijímaných žáků byl prováděn podle bodového ohodnocení výsledků z matematiky a celkového prospěchu za obě pololetí osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy a dále podle bodového
ohodnocení přijímací zkoušky ze SCIO testů.

Žáci, kteří se hlásili na obor Stavebnictví a měli
v 8. a 9. třídě průměrný prospěch do 1,3 včetně,
byli osvobozeni od SCIO testu z matematiky.
Žáci, kteří se hlásili na obor Technické lyceum
a měli tento průměrný prospěch do 1,2 včetně,
byli osvobozeni od SCIO testu z matematiky.
V prvním kole přijímacího řízení bylo
přijato 85 žáků ze 98 přihlášených.
Ve druhém kole přijímacího řízení bylo
přijato 5 žáků z 12 přihlášených žáků.

Přehled přihlášených a přijatých žáků včetně přestupů dle zaměření:
kód oboru

název oboru

počet přihlášených

počet přijatých

celkem

z toho dívky

celkem

z toho dívky

36 - 47 - M / 001 Stavebnictví – pozemní stavitelství

40

6

30

5

36 - 47 - M / 001 Stavebnictví – stavební obnova

33

17

30

14

78 - 42 - M / 001 Technické lyceum

37

5

30

4

Celkem

110

28

90

23

Přehled přihlášených a přijatých žáků v jednotlivých
kolech přijímacího řízení

přihlášeno

110

Přijato v 1. kole .......................... 85
Přihlášeno v 1. kole .................... 98
Přijato ve 2. kole .......................... 5
Přihlášeno ve 2. kole .................. 12

81,8%

Celkem přijato............................ 90
Celkem přihlášeno ................... 110
přijato

90
Počty přijatých a přihlášených žáků ve
všech kolech přijímacího řízení
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V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání
včetně výsledků maturitních zkoušek
Ve školním roce 2006 – 2007 bylo v denním studiu
404 studentů, z toho 312 chlapců a 92 děvčat.

Celkový průměrný prospěch ve 2. pololetí byl
2,593. S vyznamenáním bylo 23 studentů, prospělo 314 studentů, neprospělo 57 studentů.

Celkový průměrný prospěch v 1. pololetí byl
2,663. S vyznamenáním bylo 20 studentů, prospělo 314 studentů, neprospělo 68 studentů.

Celková absence studentů je 47 118 omluvených hodin, což je průměrně 118,24 hodin
na studenta. Neomluvených bylo celkem 553
hodin, tj. průměrně 1,39 hodin na studenta.

Členění prospěchu podle jednotlivých ročníků za 1. pololetí školního roku 2006 – 2007

Ročník

Počet
žáků

Prospělo
s vyzna- Prospělo
menáním

Neprospělo

Snížený stupeň
z chování
2.

3.

Neomluvených
hodnin

Neklasifikováni

Opravné
zkoušky

I.

119

11

93

15

0

0

78

0

0

II.

111

3

98

10

1

0

33

0

0

III.

96

1

70

25

0

0

14

0

0

IV.

77

5

53

18

1

0

118

1

0

Celkem

403

20

314

68

2

0

243

1

0

Neklasifikováni

Opravné
zkoušky

V průběhu 1. pololetí školního roku 2006-2007 ukončil studium 1 žák.

Členění prospěchu podle jednotlivých ročníků za 2. pololetí školního roku 2006 – 2007

Ročník

Počet
žáků

Prospělo
s vyzna- Prospělo
menáním

Neprospělo

Snížený stupeň
z chování
2.

3.

Neomluvených
hodnin

I.

116

13

87

16

3

0

158

0

13

II.

108

6

91

11

0

0

15

0

10

III.

94

1

75

18

1

0

30

0

18

IV.

76

3

61

12

2

0

107

0

13

Celkem

394

23

314

57

6

0

310

0

54

V průběhu 2. pololetí školního roku 2006-2007 ukončilo studium 9 žáků.
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Počty omluvených a neomluvených hodin za jednotlivá pololetí školního roku 2006 – 2007
První pololetí
Ročník

Druhé pololetí

Celkem

Celkem na studenta

Omluvené

Neomluvené

Omluvené

Neomluvené

Omluvené

Neomluvené

Omluvené

Neomluvené

I.

4387

78

5862

158

10249

236

87,2

2

II.

6034

33

8115

15

14149

48

129,2

0,4

III.

5754

14

6501

30

12255

44

129

0,5

IV.

5345

118

5120

107

10465

225

136,8

2,9

Celkem

21520

243

25598

310

47118

553

118,24

1,39

Opravné zkoušky proběhly 28. a 29. 8. 2007 a bylo vykonáno 54 zkoušek. Opravných zkoušek se zúčastnilo celkem 40 žáků, z toho 26 žáků mělo jednu opravnou zkoušku a 14 žáků mělo dvě opravné zkoušky.
Průběh a výsledky opravných komisionálních zkoušek
ročník

třída

počet zkoušek

prospěl

neprospěl

I.

1.A

1

0

1

1.B

5

4

1

1.G

7

3

4

2.A

2

2

0

2.G

5

3

2

2.L

3

3

0

3.A

4

1

3

3.B

12

10

2

3.G

2

2

0

4.A

5

5

0

4.C

8

7

1

11

54

40

14

II.

III.

IV.
Celkem

Škola se zúčastnila programu Maturita nanečisto
2007, Centra pro reformu maturitní zkoušky. Toto testování dává určitý obraz o úrovni vzdělávání ve škole.
Souhrné výsledky školy jsou porovnávány s výsledky

Český jazyk

středních škol v Moravskoslezském kraji, dále se
všemi středními průmyslovými školami stavebními
v ČR vyučujícími obor 36-47-M/001 Stavebnictví a
nakonec je porovnání se středními školami v ČR.

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

skóre

úspěšnost

skóre

úspěšnost

skóre

úspěšnost

skóre

úspěšnost

škola

21,1

50,1

30,7

61,5

20,2

56,1

11,3

31,3

kraj

18,1

43,1

23,0

46,0

19,7

54,7

13,1

36,4

ČR
36-47-M/001

19,9

47,4

26,4

52,9

21,0

58,3

15,4

42,7

ČR

19,5

46,5

24,9

49,7

20,3

56,4

14,9

41,3
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Z tabulky je patrné, že nejúspěšnější byli žáci v matematice, kde poměrně vysoko překračujeme průměry
jak v kraji, tak i v ČR. V českém jazycee jsme také
ještě poměrně vysoko nad průměrem.

V anglickém jazyce jsme jen málo nad průměrem.
V německém jazyce jsme pod průměrem. Rozborovali
jsme přícinu, na které se podepsalo částečně střídání
vyučujících odchodem na mateřskou dovolenou.
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Výsledky maturitních zkoušek
V tomto školním roce maturovaly tři třídy, z toho
jedna třída se zaměřením Stavebnictví - pozemní
stavitelství, jedna třída se zaměřením Stavebnictví – stavební obnova a jedna třída se zaměřením Stavebnictví – podnikání a management.
Ústní maturitní zkoušky probíhaly ve dvou termínech.
V prvním maturovali od 21. 5. do 23. 5. 2007 studenti
dvou tříd oboru Stavebnictví a zaměření Pozemní

stavitelství a Stavební obnova. Ve druhém termínu
maturovala třída oboru Stavebnictví, zaměření Podnikání a managemnet v termínu od 28. 5. do 30.5.2007.
Z celkem 76 žáků maturovalo v řádném termínu 64
žáků. 2 žáci neprospěli v závěru 4. ročníku a bylo
jim povoleno opakování 4. ročníku. 11 žáků maturovalo v náhradním termínu. S vyznamenáním maturovalo 6 žáků, což je 9,8% z počtu maturantů.

Prezentovali jsme se na Informě v Opavě 7. - 8.11.2006
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Přehledné údaje o výsledcích maturitních zkoušek 2006 (21. 5. – 30. 5. 2007)

Kód oboru

Název oboru

Forma
studia

Počet
žáků

Celkem
maturovalo

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

36-47-M/001

Stavebnictví
– pozemní stavitelství

Denní

28

23

4

19

0

36-47-M/001

Stavebnictví
– stavební obnova

Denní

22

22

2

18

2

36-47-M/001

Stavebnictví – podnikání a management

Denní

26

19

0

18

1

76

64

6

55

3

Celkem

Výsledky maturitních zkoušek v náhradním termínu (6.-7. 9. 2007)

Kód oboru

Název oboru

Forma
studia

Počet
oprávněných žáků

Celkem
maturovalo

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

36-47-M/001

Stavebnictví
– pozemní stavitelství

Denní

3

3

0

2

1

36-47-M/001

Stavebnictví
– stavební obnova

Denní

2

2

0

2

0

36-47-M/001

Stavebnictví – podnikání a management

Denní

6

6

0

6

0

11

11

0

10

1

Celkem

Maturitními zkouškami se
ověřovalo, zda studenti splňují
požadovaný profil absolventa,
zda naplňují požadavky
a dovednosti stanovené
učebními osnovami a plány.
Tento cíl byl naplněn, celková
úroveň znalostí a dovedností
absolventů byla velmi dobrá.
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VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo
organizováno převážně individuálně formou
odborných seminářů a studiem literatury.
Jeden učitel ukončil studium DPS na Ostravské univerzitě v Ostravě dálkovým studiem.
V rámci projektu SIPVZ PI. bylo vyškoleno
10 vlastních učitelů a 29 cizích učitelů.
Učebny školy se využívají i pro
naplnění obsahu programu SIPVZ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy je uvedeno v následující tabulce:
Organizátor
Český jazyk ...........................................
Cizí jazyky .............................................
Matematika ..........................................
Fyzika, chemie ......................................
Ekonomika ...........................................
Doplňkové pedagogické studium ..........
Odborné exkurze ..................................
Odborné přednášky a semináře .............
Odborné přednášky a semináře .............
Odborné přednášky a semináře .............
Odborné přednášky a semináře .............
Odborné přednášky a semináře .............
Odborné přednášky a semináře .............
Odborné přednášky a semináře .............
Odborné přednášky a semináře .............
Odborné přednášky a semináře .............
Odborné přednášky a semináře .............
Odborné přednášky a semináře .............
Odborné přednášky a semináře .............

Počet zúčastněných

KVIC Nový Jičín ................................................................. 4
KVIC Nový Jičín ................................................................ 15
KVIC Nový Jičín, OU PF Ostrava ........................................ 5
J. Marel ............................................................................. 1
Callida .............................................................................. 1
OU Ostrava ....................................................................... 1
třídní učitelé .................................................................... 26
Czesha Kopřivnice ............................................................ 3
ČBS Servis Praha ............................................................... 2
KVIC Nový Jičín ................................................................. 2
Wienerberger České Budějovice ...................................... 12
Computers agency Brno .................................................... 3
Fakta Žďár nad Sázavou ................................................... 1
CDV Ostrava ..................................................................... 1
SPŠ sdělovací techniky Praha ............................................ 3
ČKAIT Ostrava .................................................................. 1
CEGRA Ostrava ................................................................. 4
SPŠ stavební Opava .......................................................... 12
Coleman a.s. Vsetín .......................................................... 1
CELKEM .............................................................................98
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VII. Údaje o výsledcích inspekce
provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2005 – 2006 proběhla inspekce ČŠI ve dnech 4.-6.dubna 2006.
Inspekce byla zaměřena na:
1. řízení školy
2. zavádění reformy maturitní zkoušky v oboru Stavebnictví a Geodézie
3. využití informačních a komunikačních technologií ve výuce mimo předměty ICT
4. přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu v oboru vzdělání stavebnictví
5. prevence sociálně patologických jevů
Oblast řízení školy byla hodnocena jako nadstandardní. Podmínky a využití ICT ve výuce
jsou nadprůměrné. Oblast podmínek přijímání žáků byla hodnocena jako standardní.
Oblast prevence sociálně patologických jevů byla hodnocena jako standardní.
Byla zjištěna pozitiva:
- kvalitní a koncepční řízení školy
- odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
- spolupráce školy se sociálními partner
- materiální zabezpečení prostředky ICT a jejich využití ve výuce
- proškolení pedagogickcýh pracovníků v rámci SIPVZ
Ve školním roce 2006-2007 neproběhla na škole inspekce ČŠI.
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VIII. Údaje o mimoškolních aktivitách
a prezentaci školy na veřejnosti
Údaje o mimoškolních aktivitách na úseku tělovýchovy a sportu
V letošním roce jsme zorganizovali dva kurzy.
V lednu byla třída l.B v Karlově v Jeseníkách.
Vedoucím kurzu byla Mgr.Holasová, instruktoři
Mgr.Plucnar a ing.Kothánková, žáků se zúčastnilo 28.Přestože v tu dobu nebyl na horách vůbec
sníh, lyžařský kurz splnil svůj účel.Absolvovali
jsme horské túry na Praděd, do Velkého kotle,na
Novou Ves a zbytky chaty Alfrédky. Také jsme pro
žáky zorganizovali závody v suchém slalomu.
Druhý kurz jsme zorganizovali pro třídy 1.A a 1.L
ve Starých Hamrech na chatě Armaturka začátkem
března.Vedoucím kurzu byla Mgr. Holasová,instruktoři Mgr.Šrom,Mgr.Plucnar,ing Kothánková a ing.
arch.Bindr.Tentokrát bylo trochu více sněhu, lyžovali
jsme dva dny,další dny jsme absolvovali pěší túry
na Lysou Horu, Visalaje,zorganizovali jsme pro žáky
závody v suchém slalomu a ve sjezdu na matracích.Oba kurzy splnily svůj účel, žáci byli týden na
čerstvém vzduchu v horském prostředí, kurzy byly
fyzicky náročné a žákům se podařilo stmelit kolektiv.

Reprezentace školy na okresních,
krajských a celostátních závodech:
Plavání – okresní kolo – družstvo chlapců 2. místo,
krajské kolo - družstvo chlapců 6. místo.
Reprezentovali:Lumír Peterek, Roman Mazur, Mojmír
Lindovský, Dalibor Pánik, Ondřej Pater, Martin Krpec.
Šachy – okresní kolo – družstvo chlapců 4. místo
Reprezentovali: Byrtus Miroslav, Švacha Vojtěch,
Jakš Ondřej, Pavelek, Hrouza Martin.
Volejbal- okresní kolo – družstvo chlapců - bez umístění,
družstvo dívek - bez umístění.
Reprezentovaly:Chovancová Tereza, Imryšková
Martina, Heinzová Marie, Křenková Eliška, Kocurová Petra, Poloková Dana, Šímová Miroslava,
Hannigová Kateřina, Peroutová Gabriela.
Martínkův memoriál ve volejbale –
družstvo chlapců – bez umístění.

Pro žáky 3. ročníků byly uspořádány dva sportovní
cyklokurzy. Pro třídu 3.A byl zorganizován kurz
na chatě Bílá Holubice v Mokřinkách u Vítkova.
Vedoucím kurzu byl mgr. Plucnar, instruktoři mgr.
Holasová, mgr. Šrom, ing. Kotala. Pro žáky třídy 3.B
a 3.G byl zorganizován kurz v rekreačním středisku
v Budišově nad Budišovkou. Vedoucím kurzu byl
mgr. Šrom, instruktoři mgr. Plucnar, ing. Kotala,
ing. Gebauer, ing. Konůpková, ing. Kothánková.

Basketbal - okresní kolo –
družstvo chlapců - bez umístění.

V obou kurzech kromě cyklistiky žáci absolvovali vodácký kurz na kánojích,kajacích a raftech v
Podhradí, lezení a slaňování na skále v Kružberku,
výuku topografie a střelby, běžecké závody spojené
se střelbou ze vzduchovky a orientace v terénu.

Hokejbal – turnaj proti drogám –
družstvo chlapců – bez umístění.

V letošní školním roce jsme uskutečnili mezitřídní
turnaje ve florbalu a volejbalu. Nepodařilo
se nám z časových důvodů uskutečnit turnaj
ve futsalu. V příštím školním roce musíme
začít s turnaji mnohem dříve hned v září.
Turnaje ve volejbalu se zúčastnily všechny třídy školy,
celkem asi 90 žáků. 1.a 2.ročníky 1.místo – 1.L,
3. a 4. ročníky 1.místo – 3.A.
Turnaje ve florbalu se zúčastnilo 12 tříd
školy, celkem asi 70 žáků. 1. a 2.ročníky
1.místo – 2.G, 3. a 4.ročníky 1. místo 4.B

Olympijský šplh - okresní kolo – družstvo chlapců 1.
místo, krajské kolo – družstvo chlapců 8. místo.
Lehká atletika - okresní kolo – družstvo chlapců 5. místo.
Florbal - okresní kolo - družstvo chlapců - bez umístění.

Stolní tenis – okresní kolo - družstvo chlapců 2. místo.
Silový víceboj – okresní kolo – družstvo chlapců – 1.
místo, krajské kolo – družstvo chlapců – 7. místo.
Fotbal - okresní kolo - družstvo chlapců 1. místo,
krajské kolo - družstvo chlapců 1. místo, celostátní kolo - družstvo chlapců 9. místo.
Ostatní aktivity
Ve spolupráci s praxaři školy bylo upraveno
rozběžiště a doskočiště pro skok daleký, byla
dosypaná hlína na běžeckém oválu a dále
byla přistavěna a rozšířena posilovna.
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Údaje o školních aktivitách na úseku
matematicko-fyzikálně-chemickém
Školní soutěž žáků v matematických dovednostech
únor 2007 – účast 43 studentů všech ročníků.
Matematická olympiáda 25.1.2007 (mezinárodní
soutěž) - okresní kolo 10 účastníků. Úspěšní řešitelé:
Rybková 1.L – 7. místo, Černá 1.A – 8. místo, Němčíková 1.L – 11.-12. místo, Pavelek 1.L – 11.-12. místo,
Malchárek 1.L – 13. místo.
Celostátní kolo matematické soutěže 30.3.2007 v
Ostravě. Zúčastnilo se 8 studentů, 7 se umístilo v 1.
polovině výsledkové listiny. 1. ročník reprezentovali
Rybková a Černá z 1.A, 2.ročník Víteček z 2.L, 3 .ročník
Troják z 3.A a Dőrrer z 3.G a 4. ročník Mlýnková z 4.A
a Machel ze 4.A.
Matematický klokan 21.3.2007 (mezinárodní soutěž)
- kategorie Junior - 67 žáků, úspěšní: 1. Štrohalmová
1.L, 2. Kulhavý 1.L, 3. Němčíková 1.L
- kategorie Student - 41 žáků, úspěšní: 1. Troják 3.A, 2.
Machel 4.A, 3. Erban 4.A.
Sudoku - 18. 10. 2006. Školního turnaje v Sudoku se
zúčastnilo 68 žáků. 1. Kulhavý 1. L, 2. Ohanková 1. L,
3. Mlýnková 4. B, 4. Káňová 1. B, 5. Štrohalmová 1. L,
6. Baránek 4. C
Krajské soutěže v Sudoku 29.11. 2006 Ostrava-Poruba
se zúčastnilI: žáci 1. L jako družstvo, ostatní jako jednotlivci. Největší úspěch (v kraji) Radka Mlýnková – 4.
místo v jednotlivcích.

Ve školním roce 2006 – 2007 škola jako každoročně
ve spolupráci se Slezským divadlem v Opavě nabídla
studentům divadelní předplatné. Přestože výhodou
studentského předplatného je nejenom nižší cena, ale
i klasický repertoár, využitelný v hodinách českého
jazyka, zájem projevuje stále méně studentů. Studenti
volí mezi dvěma předplatitelskými skupinami M a O.
Studentská předplatitelská skupina je vypsána na 8
titulů, jednotlivá představení jsou, pokud možno, odehrávána jednou měsíčně od října do května.
V dubnu 2007 se v Opavě konal XI. ročník festivalu
Další břehy, tentokrát pod názvem Na východ od
ráje… je polovina naší ruské duše. Tříčlenné družstvo
studentů se zúčastnilo soutěže O zemi, kde zítra již
znamená včera, pořádané Slezským gymnáziem v
Opavě.
Údaje o mimoškolních aktivitách
na úseku odborné výchovy
Pro nové poznatky v oboru stavebnictví žáci 1.-3.
ročníků navštívili 19.4.2007 Stavební veletrh Brno.
Nové materiály, technologie si pro vlastní potřebu
shrnuli v písemné podobě.
27.6.2007 naše škola uspořádala Technický den, kdy v
areálu školy firmy Bramac, Tesko, Fischer, Rhenzink ČR
a ITO - Tocauer předvedly praktické ukázky řemesel ve
svém oboru pro stavaře a dále firmy Geometra Opava,
Gefos Praha a VŠB-TU Ostrava předváděli ukázky
zaměřování, atd. pro geodety.
Propagace školy:

Soutěž středních odborných škol v matematických
dovednostech 28. 3. 2007 Ostrava. Soutěže se zúčastnilo 8 žáků – všichni úspěšní řešitelé.
Školní kolo chemické olympiády dne 28.2.2007
vyhrála Dagmar Oharková z 1.L.

Dne 15.11.2006 uspořádala naše škola Den otevřených
dveří. Rodiče a zájemci o studium se informovali o
možnostech studia na naší škole. Dne otevřených dveří
se zúčastnilo cca 200 rodičů a žáků devátých tříd.
Zúčastnili jsme se prezentačních akcí škol Informa.

Údaje o školních aktivitách na úseku kultury
19. 12. 2006 studenti anglického jazyka navštívili v Ostravě divadelní představení v anglickém
jazyce A nut from Arizona. Představení bylo pojato
v komickém westernovém duchu, jeho cílem
bylo podpořit zájem o anglický jazyk Představení
nazkoušeli studenti 1. – 3. ročníku VOŠ z Brna.
20. 12. 2006 se žáci celé školy zúčastnili divadelního
představení Vše o ženách ve Slezském divadle v
Opavě. Činohra Miro Gavrana určitě vnesla do předvánočního období vnést pohodu, úsměv i zamyšlení.

Opava 7.-8.11.2006
Hlučín 9.11.2006
Krnov 30.11.2006
Výstava studentských prací žáků naší školy jako
již tradičně byla nainstalována v prostorách
Lidové školy umění od 5.12.2006 – 5.1.2006.
Dle knihy návštěv byla výstava úspěšná a zvláště
žákům devátých tříd základních škol ukázala,
co by je na studiu naší školy mohlo zajímat.
Proběhla výstava studentských prací žáků
1. - 30.3. 2007 ve výstavní síni optiku Jamnický.
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IX. Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření příspěvkové organizace
V roce 2006 činily celkové skutečné náklady
SPŠ stavební, Opava v hlavní činnosti 18 984,17
tis. Kč. Tyto náklady v roce 2006 vzrostly oproti
roku 2005 (18 452,12 tis. Kč) tím, že se zvedla
celková cena nákladů na zajištění provozu školy
- zvýšila se cena energií a byl nárůst mezd.
Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele v roce
2006 byl 18 588,96 tis. Kč. Z toho účelově určený
příspěvek na Státní informační politiku ve vzdělávání
činil 287,96 tis. Kč, účelová dotace na krytí odpisů

činila 571,00 tis. Kč, zvýšení příspěvku na provoz
- energie činil 81,00 tis. Kč a investiční dotace na
termoregulační ventily činila 278,20 tis. Kč. Náklady
doplňkové činnosti v roce 2006 činily 85,28 tis. Kč.
Celkové výnosy v roce 2006 v hlavní činnosti činily
19 011,28 tis. Kč a v doplňkové činnosti 91,00 tis.
Kč. Hodpodářský výsledek roku 2006 činí 32,83
tis. Kč (zisk z hlavní činnosti činí 27,11 tis. Kč a
zisk z doplňkové činnosti činí 5,72 tis. Kč).

Ukázka modelů, které vytvářejí studenti ve 3. ročníku v architektuře.
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X. Další údaje o škole
Umístění maturantů na vysokých školách – maturitní ročník 2006
4.A Stavebnictví – pozemní stavitelství
Z 32 žáků si podalo přihlášku na VŠ 29 žáků, přijato
bylo 25 žáků a to:
VUT Brno ............................7 žáků,
VŠB-TU Ostrava ................16 žáků,
ostatní..................................2 žáci.

4.G Geodézie - geodézie
Z 28 žáků si podalo přihlášku na VŠ 25 žáků, přijato
bylo 19 žáků a to:
VŠB-TU Ostrava ................10 žáků.
VUT Brno ............................5 žáků,
ostatní .................................4 žáci.
přihlášených

4.B Stavebnictví – stavební obnova
Z 31 žáků si podalo přihlášku na VŠ 30 žáků, přijato
bylo 19 žáků a to:
ČVUT Praha ..........................1 žák,
VUT Brno ............................5 žáků,
VŠB-TU Ostrava ................13 žáků.

106

73%

73%

4.C Stavebnictví – podnikání a management
Z 30 žáků si podalo přihlášku na VŠ 22 žáků, přijato
bylo 14 žáků a to:
VŠB-TU Ostrava ................14 žáků.

přijatých

77
Procento přijatých studentů na VŠ

Podané přihlášky na vysoké školy – maturitní ročník 2007
4.A Stavebnictví – pozemní stavitelství
Z 28 žáků si přihlášku podalo 18 žáků, celkem 36
přihlášek a to na:
ČVUT Praha .................7 přihláška,
VUT Brno ...................11 přihlášek,
VŠB-TU Ostrava .........16 přihlášek,
ostatní .........................2 přihlášky.

VUT

17

ČVUT

1

4.B Stavebnictví – stavební obnova
Z 22 žáků si přihlášku podalo 18 žáků, celkem 27
přihlášek a to na:
VUT Brno .....................5 přihlášek,
VŠB-TU Ostrava .........20 přihlášek,
ostatní..........................2 přihlášky.
4.C Stavebnictví – podnikání a management
Z 26 žáků si přihlášku podalo 14 žáků, celkem 25
přihlášek a to na:
VUT Brno .....................2 přihlášky,
VŠB-TU Ostrava .........18 přihlášek,
ostatní .........................5 přihlášek.

Ostatní

6

VŠB-TU

53
Struktura VŠ, na které byli studenti přijati
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Hodnocení minimálního preventivního programu
Cílem minimálního preventivního programu ve školním
roce 2006/2007 bylo podpořit program prevence společensky nežádoucích jevů u studentů zajištěním řady
školních aktivit a mimoškolních volnočasových aktivit.
Na začátku školního roku jsme uspořádali pro
nově nastupující studenty Střední průmyslové školy
stavební adaptační kurz v délce dvou dnů, který
prokazatelně pomohl studentům při přechodu ze
základní na střední školu, pomohl vytvořit zdravý
třídní kolektiv a produktivní prostředí a eliminoval
stresující faktory spojených se změnou prostředí a
lidí. Tyto pozitivní výsledky nás přiměli k realizaci
dalších adaptačních kurzů pro studenty 1. ročníků v
následujícím školním roce. Studenti prvních ročníků
se také zúčastnili týdenního lyžařského kurzu pod
vedením třídních učitelů a profesorů tělesné výchovy.
V prvních měsících školního roku byl ve všech ročnících
a třídách SPŠ stavební Opava proveden sociometrický
výzkum, jehož cílem bylo odhalit případné sociálně-patologické jevy ve školních třídách. Realizace a
evaluace sociometrických výzkumů se ujal oblastní
školský metodik prevence mgr. Pavlína Němcová.
Výsledky sociometrie daly podnět k přípravě dalších
preventivních aktivit a k rozšíření nabídky mimoškolních volnočasových aktivit pro studenty naší školy.
Problematika společensky nežádoucích jevů je
průběžně zařazována do předmětu občanské nauky
druhých až čtvrtých ročníků pod vedením a do
třídnických hodin jednotlivých tříd za účasti třídních
učitelů. V rámci prevence společensky nežádoucích
jevů byly pro studenty 2. ročníků uskutečněny besedy
na téma „Sex, vztahy a AIDS “ a „Drogy a závislosti“.
Realizátorem besedy „Drogy a závislosti“ byl člověk,
který několik let drogy konzumoval, tudíž se studenti
mohli autenticky seznámit s následky konzumace

drog na lidský organismus. Studenti 2. a 3. ročníků se
zúčastnili projekce v rámci mezinárodního filmového
festivalu o lidských právech „Jeden svět“ – „One
World“, organizované Slezskou univerzitou v Opavě.
V rámci hodin občanské nauky poskytli pracovníci
Všeobecné zdravotní pojišťovny a Úřadu práce Opava
informační a poradenské služby studentům 4. ročníků.
I předmět tělesná výchovy se nesoustřeďuje jen na
vlastní výuku, ale také na mimoškolní činnosti. Pod
vedením profesorů tělesné výchovy mgr. D. Holasové,
mgr. J. Šroma a mgr. M. Plucnara se naši studenti
zapojili do řady sportovních akcí na školní, oblastní
i vyšší úrovni. Skvělou příležitostí pro sportovní
vyžití, ale o pro bližší kontakt pedagogů se studenty,
byl cykloturistický kurz pro studenty 3. ročníků.
V průběhu školního roku si studenti naší školy
prověřili a úspěšně prokázali znalosti v řadě soutěží:
pod vedením mgr. J. Bouchalové proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan, vyučující
cizích jazyků zorganizovali i letos pro studenty 4.
ročníků konverzační soutěž v anglickém a německém jazyce, v rámci odborných předmětů se uskutečnila soutěž o nejlepší ročníkový projekt.
Nejpoužívanější formou spolupráce na úseku primární
prevence je kooperace výchovného poradce, metodika prevence, třídních učitelů a dalších pedagogů s
vedením školy, popř. rodiči. Nadále úzce spolupracujeme s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny
v Opavě. V příštím školním roce bychom rádi poskytli
studentům služby externího školního psychologa.
Cílem prevence společensky nežádoucích jevů je
zkvalitnění sociálního klimatu ve škole a co nejrychlejší a nejúčinnější řešení případných problémů.

V zimě proběly 2 lyžařské kurzy pro 1. ročníky.
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Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Opavě
Na žádost poradny jsme s třídními učiteli vyplňovali hodnocení našich žáků, převážně 1. ročníků.
V tomto školním roce bylo přijato 6 studentů s vývojovými poruchami učení, převážně dyslexií. Celkem bylo v
letošním roce ve škole 17 studentů s poruchami učení.
Učitelé byli s těmito studenty seznámeni na pedagogické poradě a vyzváni k dodržování předpisů MŠMT.
Byl sledován přechod žáků ze základní na střední
školu, největší problémy byly řešeny s rodiči. V
každé třídě prvního ročníku se uskutečnila beseda
na téma přechodu žáků ze ZŠ na SŠ – jak se učit.

Spolupráce s úřadem práce
Žáci byli o práci úřadu informováni a vyzváni k
individuální návštěvě. Nadále jsme ve spojení
s mgr. Skalickou. Průběžně sledujeme uplatnění našich absolventů na trhu práce a pomáháme je umisťovat do jednotlivých firem.
Spolupráce s domovy mládeže
Problémy žáků naší školy řešíme individuálně
s vychovatelkami domova mládeže. Dlouhodobě spolupracujeme s domovem mládeže
Masarykovy střední zemědělské školy, kde je
většina „mimoopavských“ žáků ubytována.

Dne 27.6.2007 se uskutečnil ve škole Technický den, kde se prezentovali firmy Bramac, Tesko,
Fischer, Rhenzink ČR, ITO - Tocauer, Geometra Opava, Gefos Praha a geodeti z VŠB-TU Ostrava.
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V průběhu školního roku 2006 - 2007 jsme doplnili školní sbírky především pro výuku
odborných předmětů a fyziky pro náročnější studium v Technickém lyceu. Inovovali
jsme výpočetní techniku o nový software, ale i hardware. Pro tělovýchovu jsme svépomocí rozšířili objekt posilovny. Základní cíl školy je udržet vysokou úroveň odborného vzdělávání při zvyšování podílů všeobecného vzdělávání. Škola dobře funguje,
přitom se opírá o kvalitní základy vybudované dobrou tradicí školy. Absolventi školy
jsou úspěšní jak na vysokých školách, tak i v praxi. Výuka je průběžně přizpůsobována požadavkům stanovených vysokými školami, tak i stavebními firmami. Rozvíjí se
spolupráce s představiteli významných stavebních firem v regionu - uspořádali jsme
„technické dny“, kdy stavební firmy předvádějí svoje technologie, takže žáci si doplňují
své teoretické poznatky o praktické použití a postupy. Využili jsme toho, že zástupci
stavebních firem se přímo zúčastnili vyučování a přednášeli své zkušenosti z řízení
stavební firmy. Je potřeba se více věnovat zapojení školy do mezinárodních projektů EU
a podobných programů. Škola je poměrně dobře vybavena a na veřejnosti se prezentuje
především svými dobrými výsledky. Informace o naší škole může veřejnost získávat
také prostřednictvím internetových stránek s vlastní doménou www.spsopava.cz.

Ing. Pravdomil Gebauer
ředitel školy
Opava, 15. října 2007
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Příloha č. 1: Správní rozhodnutí ředitele školy
Ve školním roce 2006/2007 vydal ředitel školy podle zákona č. 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších zákonů § 165 odstavec 2 tato rozhodnutí:
Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

Rozhodnutí o přijetí ke studiu

95

0

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

23

1

Rozhodnutí o přerušení studia

1

0

Rozhodnutí o opakování ročníku studia

13

0

Studenti 1. a 2. ročníku Technického lycea na konci školního roku
obhajovali své práce. Nechyběla ani praktická ukázka.
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Příloha č. 2: Umístění žáků v soutěžích
Regionální soutěže
Název

1. místo

2. místo

4. místo

5. místo

Plavání

–

6 ch

–

–

Šachy

–

–

5 ch

–

Olympijský šplh

5 ch

–

–

–

Lehká atletika

–

–

–

12 ch

Stolní tenis

–

4 ch

–

–

Silový víceboj

5 ch

–

–

–

Fotbal

14 ch

–

–

–

Název

1. místo

6. místo

7. místo

8. místo

Fotbal

14 ch

–

–

–

Silový víceboj

–

–

5 ch

–

Olympijský šplh

–

–

–

5 ch

Plavání

–

6 ch

–

–

Krajské soutěže

Národní soutěže
Název

1. místo

2. místo

9.místo

Fotbal

–

–

14 ch

1. místo

2. místo

3. místo

–

–

–

Mezinárodní soutěže
Název
Matematický Klokan – JUNIOR, účast 67 žáků
– STUDENT, účast 41 žáků
ch ... chlapci
d ... dívky
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Příloha č. 3: Projekty a programy
Příhraniční spolupráce (CBC a další)
INTERREG IIIA - Zastaveno v čase - krajina a architektura Opavska a Ratibořska, společný
projekt Gymnázia no. 2 z Ratiboře. Polsko - česká soutěž amatérských fotografů - žáků.
Projekty v rozvojových programech MŠMT a MSK
Vypracovali jsme projekt v rámci programu Podpora aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a
mládeže s názvem „RESTART“
Jsme školící středisko v rámci SIPVZ, moduly Z, P, jako jediní v republice nabízíme školení Autodesk Architectural
Desktopu a AllPlanu – modelovací CAD software pro stavebnictví, tabulkové kalkulátory, pokročilé zpracování textu
a DTP, počítačová grafika a digitální fotografie.
Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku.
Vlastní programy a projekty (rozvoj ekologických aktivit, Škola zdravého života, atd.)
Vlastní program – „Soutěže 2006“, soutěž studentů školy v odborných disciplínách.
- soutěž o nejlepší architektonickou studii
- soutěž o nejlepší projekt stavby
Využití evaluačních projektů
Testování maturantů CERMAT - Maturita nanečisto 2007 - zúčastnili se všichni maturanti.

Fotbalový tým naší školy, který se dostal do celostátního finále,
kterého se zúčastnilo 15 týmů a zde skončil na pěkném 9. místě.
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Příloha č. 4: Další aktivity školy
Spolupráce s městem, obcí – konkrétní aktivity
Vypracování projektů obytných a občanských budov v prolukách na území města
Opavy v rámci SOČ podle konkrétního zadání Magistrátu města Opavy.
Spolupráce s profesními orgány (Hosp. komora, cechy, firmy a další)
Spolupráce s ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků).
Spolupráce s místními stavebními firmami, především, zajištění praxe na stavbách.
Den firem - VELUX, SCHIEDEL, MLÝNEK, CLIMATIZER - TOCAUER, YTONG, WIENERBERGER, FISCHER, TESKO.
Aktivity žáků
Školní volejbalové družstvo chlapců a dívek.
Školní futsalové družstvo chlapců.
Výtvarná skupina.
Fotbalové družstvo.
Akce prezentace školy, www stránky, dny otevřených dveří atd.
Internetová prezentace na adrese www.spsopava.cz.
Dny otevřených dveří a účast na burze škol v Opavě, Hlučíně a Krnově.
Uspořádání Výstavy studentských prací, výstavní prostory Základní umělecké školy na ulici Solná, Opava.
Školská rada
Sdružení rodičů a přátel školy.
Nadační fond školy.
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Fotka na obálce je přední pohled na budovu školy.
říjen 2007
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