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I. Základní charakteristika školy 

Škola má široký regionální charakter

Čísla uvádějí počet žáků 
školy, kteří mají trvalé byd-
liště v příslušném okrese.
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1

1
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Ve školním roce 2007 – 2008 studovalo na škole 
celkem 401 studentů, z toho 302 chlapců a 99 dívek.

Na škole bylo celkem 14 tříd denního studia s matu-
ritní zkouškou. V prvním ročníku byly 3 třídy, ve 
druhém 4 třídy, ve třetím 4 třídy a ve čtvrtém 3 třídy.

Rozdělení tříd podle oborů a zaměření bylo následující: 
Geodézie – geodézie  ...................  3 třídy, 
Technické lyceum  ........................  3 třídy, 
Stavebnictví  .................................. 8 tříd, 
z toho v zaměření: 
Pozemní stavitelství  ....................  4 třídy, 
Stavební obnova  .........................  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 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  26. 5. do 6. 6. 2008 
probíhala čtrnáctidenní soustředěná praxe žáků na 
stavbách u 120 firem celého regionu severní Moravy.

Škola je převážně chlapecká

Studenti během praxe.

chlapcůdívek

celkem

302

80%

20%

99

401

75,3%

24,7%
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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 celo-
státně schválené rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 31. 12. 2003 č.j. 28484/2003-21: 

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

1. 36 - 47 - M / 001 36 - 46 - 6 / 00 Stavebnictví denní 4 
2. 36 - 46 - M / 002 36 - 55 - 6 / 00 Geodézie – geodézie denní 4 
3. 78 - 42 - M / 001 39 - 97 - 5 / 01 Technické lyceum denní 4

Školy, které vyučují obor 36 - 47 - M / 001 (36 - 46 - 6 / 00) Stavebnictví podle učebních dokumentů schvá-
lených dne 19. 11. 1997 pod č. j. 30556/96-71 s účinností od 1. 9. 1997, mají možnost si volit ze dvou 
povolených zaměření, která se ovšem do rozhodnutí MŠMT neuvádějí. Souhrn kapacit jednotlivých zamě-
ření 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. 

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 schvá-
lených 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.

Studenti v počítačových učebnách.
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III. Údaje o pracovnících školy, jejich 
kvalifikaci, praxi a způsobilosti

Vyučování zajišťovalo 33 interních učitelů včetně ředi-
tele školy a jeho zástupce, vedoucího odborné praxe a 
dále 5 externích učitelů. Všichni učitelé mají požado-
vanou kvalifikaci, způsobilost a dlouhodobější praxi. 

Ekonomicko-provozní práce zabezpečuje hospo-
dářka a sekretářka. Školník s domovníkem obslu-
hují kotelnu, zajišťují údržbu školy a spolu se 
čtyřmi uklízečkami pečují o pořádek a čistotu ve 
škole a jejím okolí. Správce informačních a komu-
nikačních technologií se stará o hardware VT.

Výuku jazyků zajišťují čtyři učitelky. Jedna vyučuje 
německý jazyk a tři jazyk anglický. Všechny jsou apro-
bované. 
 
V průběhu školního roku 2007 – 2008 
nastoupili 2 učitelé.

Přepočtený počet pedagogických pracovníků podle 
vyučovacích hodin je 34,49, interních učitelů 34,01, 
externích učitelů 0,48, z toho nekvalifikovaných 0.

Učitelé AJ FJ NJ RJ Jiný Celkem

Aprobovaní 3 1 4

Neaprobovaní studující jazyk na vysoké škole připravující učitele

Neaprobovaní se státní všeobecnou jazykovou zkouškou

Neaprobovaní (další vzdělávání u SVP)

Ostatní neaprobovaní

Bez učitelské kvalifikace

Důchodci (aprobovaní)

Zahraniční učitelé

Celkem 3 1 4

Aprobovanost vyučujících cizích jazyků:

Jazyková učebna pro výuku angličtiny. Jazyková učebna pro výuku němčiny.



 strana 8

IV. Údaje o přijímacím řízení pro rok 2008 – 2009

Na školní rok 2008 – 2009 podalo přihlášku 
na naši školu celkem 126 žáků základ-
ních škol. Z toho bylo přijato 109 žáků.

Výběr přijímaných žáků byl prováděn podle bodo-
vého ohodnocení výsledků z matematiky a celko-
vého prospěchu za obě pololetí osmé třídy a prv-
ního pololetí deváté třídy a dále podle bodového 
ohodnocení přijímací zkoušky ze SCIO testů.

Žáci, kteří se hlásili na obor Stavebnictví nebo Geo-
dézie a měli v 8. a 9. třídě průměrný prospěch do 
1,3 včetně, byli osvobozeni od SCIO testu z matema-
tiky. 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 91 žáků ze 95 přihlášených. 

Ve druhém kole přijímacího řízení bylo 
přijato 18 žáků z 31 přihlášených žáků.

kód oboru název oboru
počet přihlášených počet přijatých

celkem z toho dívky celkem z toho dívky

36 - 47 - M / 001 Stavebnictví – pozemní stavitelství 34 8 30 7

36 - 47 - M / 001 Stavebnictví – stavební obnova 30 6 30 6

36 - 46 - M / 002 Geodézie – geodézie 19 4 19 4

78 - 42 - M / 001 Technické lyceum 43 10 30 5

Celkem 126 28 109 22

Přehled přihlášených a přijatých žáků včetně přestupů dle zaměření:

Přehled přihlášených a při-
jatých žáků v jednotlivých 
kolech přijímacího řízení

Přijato v 1. kole ..........................91 
Přihlášeno v 1. kole ....................95

Přijato ve 2. kole ........................18 
Přihlášeno ve 2. kole ..................31

Celkem přijato ..........................109 
Celkem přihlášeno ...................126

Počty přijatých a přihlášených žáků ve 
všech kolech přijímacího řízení

přijato

přihlášeno

126

109

86,5%



 strana 9

V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání 
včetně výsledků maturitních zkoušek

Ve školním roce 2007 – 2008 bylo v denním studiu 
401 studentů, z toho 302 chlapců a 99 děvčat.

Celkový průměrný prospěch v 1. pololetí  byl 
2,5024. S vyznamenáním bylo 24 studentů, pro-
spělo 324 studentů, neprospělo 50 studentů.

Celkový průměrný prospěch ve 2. polo-
letí  byl 2,5135. S vyznamenáním bylo 26 stu-
dentů, prospělo 324 studentů, neprospělo 
50 studentů a jeden byl nehodnocen.

Celková absence studentů je 50 800 omluve-
ných hodin, což je průměrně 127,16 hodin na 
studenta. Neomluvených bylo celkem 2 116 
hodin, tj. průměrně 5,3 hodin na studenta.

Členění prospěchu podle jednotlivých ročníků za 1. pololetí školního roku 2007 – 2008

Ročník
Počet 
žáků

Prospělo 
s vyzna-
menáním

Prospělo
Nepro-
spělo

Snížený stupeň 
z chování

Neomlu-
vených 
hodnin

Neklasi-
fikováni

Opravné 
zkoušky

2. 3.

I. 93 8 79 6 0 0 33 0 0

II. 107 6 90 11 0 1 70 0 0

III. 110 7 88 15 0 1 83 0 0

IV. 88 3 67 18 1 0 116 0 0

Celkem 398 24 324 50 1 2 302 0 0

Členění prospěchu podle jednotlivých ročníků za 2. pololetí školního roku 2007 – 2008

Ročník
Počet 
žáků

Prospělo 
s vyzna-
menáním

Prospělo
Nepro-
spělo

Snížený stupeň 
z chování

Neomlu-
vených 
hodnin

Neklasi-
fikováni

Opravné 
zkoušky

2. 3.

I. 95 7 78 9 1 1 685 1 8

II. 109 11 86 12 2 1 60 0 8

III. 109 6 86 17 0 1 809 0 13

IV. 88 2 74 12 1 1 260 0 10

Celkem 401 26 324 50 4 4 1 814 1 39

V průběhu 1. pololetí školního roku 2007-2008 ukončili studium 3 žáci.

V průběhu 2. pololetí školního roku 2007-2008 přistoupili 3 žáci.
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Ročník
První pololetí Druhé pololetí Celkem Celkem na studenta

Omluvené
Neomlu-

vené
Omluvené

Neomlu-
vené

Omluvené
Neomlu-

vené
Omluvené

Neomlu-
vené

I. 4 022 33 5 652 685 9 674 718 102,9 7,6

II. 5 525 70 5 981 60 11 506 130 106,5 1,2

III. 8 294 83 10 631 809 18 925 892 172,8 8,2

IV. 5 708 116 4 987 260 10 695 376 121,5 4,3

Celkem 23 549 302 27 251 1 814 50 800 2 116 127,2 5,3

Počty omluvených a neomluvených hodin za jednotlivá pololetí školního roku 2007 – 2008

Opravné zkoušky proběhly 26. - 27. 8. 2008 a bylo vykonáno 37 zkoušek. Opravných zkoušek se zúčastnilo celkem 
28 žáků, z toho 19 žáků mělo jednu opravnou zkoušku, 9 žáků mělo dvě opravné zkoušky. 
 

ročník třída počet zkoušek prospěl neprospěl

I. 1.A 4 0 4

1.B 2 2 0

II. 2.B 3 3 0

2.G 4 2 2

2.L 1 0 1

III. 3.A 6 2 4

3.B 3 1 2

3.G 4 4 0

IV. 4.A 3 1 2

4.B 6 1 5

4.G 1 1 0

Celkem 11 37 17 20

Průběh a výsledky opravných komisionálních zkoušek
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V tomto školním roce maturovaly tři třídy, z 
toho jedna třída se zaměřením Stavebnictví 
- pozemní stavitelství, jedna třída se zaměře-
ním Stavebnictví – stavební obnova a jedna 
třída se zaměřením Geodézie – geodézie.

Ústní maturitní zkoušky probíhaly ve dvou termí-
nech. V prvním maturovali od 26. 5. do 28. 5. 2008 
studenti jedné třídy oboru Stavebnictví - zaměření 
Pozemní stavitelství a jedné třídy oboru Geodézie.

Ve druhém termínu maturovala třída oboru 
Stavebnictví, zaměření Stavební obnova 
a to v termínu od 2. 6. do 4. 6.2008. 

Celkem z 88 žáků maturovalo v řádném termínu 75 
žáků. 10 žáků neprospělo v závěru 4. ročníku. 10 žáků 
maturovalo v náhradním termínu. S vyznamenáním 
maturovali 4 žáci, což je 5,3% z počtu maturantů.

Výsledky maturitních zkoušek

Kód oboru Název oboru
Forma 
studia

Počet 
žáků

Celkem 
matu-
rovalo

Prospěli 
s vyzna-
menáním

Prospěli
Nepro-
spěli

36-47-M/001
Stavebnictví 
– pozemní stavitelství

Denní 29 24 2 18 4

36-47-M/001
Stavebnictví  
– stavební obnova

Denní 31 25 0 23 2

36-46-M/002 Geodézie - geodézie Denní 28 26 2 22 2

Celkem              88 75 4 63 8

Přehledné údaje o výsledcích maturitních zkoušek 2008 (26. 5. – 4. 6. 2008)

Výsledky maturitních zkoušek v náhradním termínu (3. 9. 2008)

Kód oboru Název oboru
Forma 
studia

Počet 
oprávně-
ných žáků

Celkem 
matu-
rovalo

Prospěli 
s vyzna-
menáním

Prospěli
Nepro-
spěli

36-47-M/001
Stavebnictví 
– pozemní stavitelství

Denní 5 5 0 5 0

36-47-M/001
Stavebnictví  
– stavební obnova

Denní 2 2 0 2 0

36-46-M/002 Geodézie - geodézie Denní 3 3 0 2 1

Celkem              10 10 0 9 1
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VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno převážně indi-
viduálně formou odborných seminářů a studiem literatury. 

Dva učitelé zahájili studium DPS na KVIC Nový Jičín - odloučené pracoviště Opava dálkovým studiem.

Studenti se na školním výletě nejen např. vydovádí v lanovém centru, ale absolvují i odbornou exkurzi.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy je uvedeno v následující tabulce:

 Organizátor Počet zúčastněných

Český jazyk  ...........................................  –  .......................................................................................  – 
Cizí jazyky  .............................................  –  .......................................................................................  – 
Matematika  ..........................................  – OU PF Ostrava ................................................................  3 
Fyzika, chemie  ......................................  –  .......................................................................................  – 
Biologie, zeměpis   .................................  –  .......................................................................................  – 
Dějepis, občanská výchova  ...................  – Centrum pro mediální studia Praha, 
                                                                   CECH PARTNERS Praha, SU Opava  ................................  4 
Výtvarná výchova, hudební výchova  .....  –  .......................................................................................  – 
Ekonomika   ...........................................  – Callida Praha, Vzdělávací agentura HYL Val. Meziříčí ....  3 
Řízení, právo  .........................................  – ........................................................................................  – 
Prevence negativních jevů .....................  – PPP Opava  .....................................................................  1 
Výchovné poradenství   ..........................  –  .......................................................................................  – 
Speciální pedagogika   ...........................  –  .......................................................................................  – 
Psychologie  ...........................................  –  .......................................................................................  – 
Doplňkové pedagogické studium  ..........  KVIC Nový Jičín - odloučené pracoviště Opava ..................  2 
Odborné exkurze   ..................................  třídní učitelé  ....................................................................  26 
Odborné přednášky a semináře .............  Callida Praha .....................................................................  1 
Odborné přednášky a semináře .............  Gepro Praha ......................................................................  1 
Odborné přednášky a semináře .............  KVIC Nový Jičín  .................................................................  1 
Odborné přednášky a semináře .............  PSM Praha .........................................................................  5 
Odborné přednášky a semináře .............  SPŠ stavební Opava  ..........................................................  9 
Odborné přednášky a semináře .............  VOŠ + SPŠ Šumperk  ..........................................................  2 
Odborné přednášky a semináře .............  SPŠ Zlín  .............................................................................  2 
Odborné přednášky a semináře .............  Czesha Kopřivnice .............................................................  2 
Odborné přednášky a semináře .............  MEC Moravská Ostrava .....................................................  1 
Odborné přednášky a semináře .............  SDV OStrava ......................................................................  1 
Odborné přednášky a semináře .............  Procom Bohemia Stará Boleslav ........................................  1 
Odborné přednášky a semináře .............  NIDV Ostrava .....................................................................  1

 CELKEM  .............................................................................66
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VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené 
Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2007 – 2008 se inspekce ČŠI neuskutečnila.

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 
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VIII. Údaje o mimoškolních aktivitách 
a prezentaci školy na veřejnosti

Vyučovací hodiny TEV byly odučeny podle tématic-
kých plánů, bylo respektováno cvičení v koeduko-
vaných skupinách a výuka ve dvouhodinovkách.. 
Bylo dbáno na optimální zatížení žáků, dodržo-
vání bezpečnostních a hygienických požadavků. 
V hodinách TEV byla podle rozpisu zajištěna výuk 
„Ochrana člověka za mimořádných událostí„.

V letošním roce jsme zorganizovali lyžařský kurz jen 
pro třídu 1.A. Ostatní první ročníky neměly zájem.
Kurz se uskutečnil v březnu v Ostružné v Jesení-
kách. Vedoucí byl Mgr. Plucnar, instruktoři Mgr.
Šrom, ing.Gebauer, ing.Kothánková. Lyžařský  kurz 
splnil svůj účel, studenti byli týden na čerstvém 
vzduchu v horském prostředí, kurz byl fyzicky 
náročný a studentům se podařilo stmelit kolektiv.

Pro studenty 3.B a 3.L byl uspořádán sportovní kurz v 
rekreačním středisku Zálesí v Budišově nad Budišovkou.
Vedoucím kurzu byla Mgr. Holasová, instruktoři Mgr. 
Šrom, Mgr. Plucnar, ing. Kotala, ing. Kothánková a 
třídní učitelka Mgr.Ricková. Žáci kromě cyklistiky absol-
vovali vodácký výcvik na kánoích, lezení a slaňování na 
skále v Kružberku, výuku topografie a střelby, běžecké 
závody, ve kterých uplatnili naučené dovednosti.

Pro studenty 3.A a 3.G sportovní kurz orga-
nizován nebyl pro nezájem studentů.

 
V letošní školním roce jsme uskutečnili mezitřídní 
turnaje ve florbalu, volejbalu a futsalu. 

Turnaje ve volejbalu se zúčastnily všechny třídy školy, 
celkem asi 90 studentů. 
Výsledky: 1. místo – 3.A, 2. místo -  3.L a 3. místo - 2.L 
 
     
Turnaje ve florbalu se zúčastnilo 12 tříd školy, celkem 
asi 70 studentů. 
Výsledky: 1. místo – 3.A, 2. místo – 3.L a 3. místo – 2.L  

 
Turnaje ve futsalu se zůčastnilo 12 tříd školy, celkem asi 
70 studentů. 
Výsledky: 1. místo – 3.L, 2. místo – 2.L 

 
 
 

Reprezentace školy na okresních, krajských a celostát-
ních závodech: 
 
Plavání – okresní kolo – družstvo chlapců 3.místo 
 
Šachy – okresní kolo – družstvo chlapců 4. místo 
 
Volejbal - okresní kolo 
družstvo chlapců  - druzí ve skupině 
družstvo dívek - druhé ve skupině

Martínkův memoriál ve volejbale 
družstvo chlapců – bez umístění

Basketbal - okresní kolo – družstvo chlapců - 5.místo

Olympijský šplh 
- okresní kolo – družstvo chlapců - 1. místo 
- krajské kolo – družstvo chlapců - 5. místo 
 
Lehká atletika - okresní kolo - družstvo chlapců - 3. místo

Florbal - okresní kolo - družstvo chlapců - 9.místo    

Hokejbal - turnaj proti drogám 
- družstvo chlapců - 2.místo

Stolní tenis 
- okresní kolo - družstvo chlapců - 5. - 6. místo 
                                          
Silový víceboj 
- okresní kolo – družstvo chlapců – 1. místo 
- krajské kolo – družstvo chlapců – 2.místo

Přespolní běh- okresní kolo-  družstvo chlapců - 1.místo

MISS Aerobic – celostátní kolo – kategorie Junior  

Ostatní aktivity

Ve spolupráci se Slezanem Opava byl 
proveden nátěr tělocvičny.

Úprava školního hřiště – ve spolupráci s praxaři školy 
bylo upraveno rozběžiště a doskočiště skok daleký a 
natřeny lajny na asfaltovém hřišti a běžecké dráze.

Údaje o mimoškolních aktivitách na úseku tělovýchovy a sportu
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Údaje o školních aktivitách na 
úseku matematicko-fyzikálním

 Školní soutěž žáků v matematických dovednostech

Únor 2008 – účast 43 studentů všech ročníků.

 Matematická olympiáda (mezinárodní soutěž)

24. 1. 2008, okresní kolo 12 účastníků: 
 
 Matematický klokan (mezinárodní soutěž)

27. 3. 2008, Kategorie Junior  61 žáků 
                    Kategorie Student  40 žáků

Lukáš Vícha (4.A) se umístil na 1. až 3. 
místě ve vyhodnocení studentů celého 
okresu a obdržel diplom a ocenění.

Sudoku

Školního turnaje v Sudoku se zúčastnilo 53 žáků.
Krajské soutěže v Sudoku 20.11. 2007 Ostrava-Poruba:
Zúčastnili se 3 žáci školy jako družstvo i jako jednot-
livci. Největší úspěch (v kraji): Smolková 3.G – 4. místo 
v jednotlivcích. 
 
Soutěž středních odborných škol v mate-
matických dovednostech

28. 3. 2008 Ostrava 
Soutěže se zúčastnilo 8 žáků – všichni úspěšní řešitelé.

Údaje o mimoškolních aktivitách 
na úseku odborné výchovy

1. Grafické soutěže studentů

V tomto školním roce se soutěže ročníkových projektů 
se svými pracemi zúčastnili studenti maturitní třídy 
zaměření pozemní stavitelství.Své kvalitní projekty 
občanských budov prezentovali před porotou a byli po 
zásluze odměněni: 
 
1. místo porota udělila Petru Harazi-
movi za projekt „Sídlo firmy“.

2. místo obsadil Adam Hofer za projekt 
„Administrativní budova“.

3. místo bylo společně přiznáno Janu Adam-
covi za projekt „Obecní úřad“, Haně Jakub-
cové za projekt „Mateřská škola“ a Michalu 
Polovi za projekt „Hasičská zbrojnice“.

2. Propagace školy

Zcela výjimečnou akcí se v tomto školním roce stal 
mimořádný den otevřených dveří, kterým se v sobotu 
13. října 2007 naše škola připojila k celostátnímu Dni 
stavitelství a architektury. Mimo propagaci našich 
studijních oborů a zaměření jsme tuto událost rovněž 
využili k prezentaci budovy školy - významné budovy 
města Opavy – veřejnosti, a to formou několika 
prohlídek s doprovodem a komentářem pana ředi-
tele Ing. Pravdomila Gebauera. Rovněž se naskytla 
příležitost pro prezentaci významných stavebních 
firem našeho regionu v učebnách a dalších prostorách 
areálu školy. Vyvrcholením celé akce pak byl slavnostní 
křest unikátní knihy o naší škole, jejímž kmotrem se 
stal mj. i náš bývalý kolega Ing. arch. Jan Bindr.

Tradiční den otevřených dveří uspořádala naše 
škola v tomto školním roce 14. listopadu 2007. 
Zájemci o studium z řad žáků posledních ročníků 
základních škol a jejich rodiče se informovali o 
možnostech studia na naší škole, o vybavení naší 
školy a prostředí pro středoškolské studium.

Tradičně jsme se rovněž zúčastnili prezentačních 
akcí – burzy středních škol Informa v Opavě a 
Hlučíně, kde někteří z žáků prezentovali student-
ské práce a společně s vyučujícími poskytovali 
informace o studiu, přijímacím řízení apod.

Pro již tradiční veřejnou výstavu studentských prací 
jsme počátkem roku 2008 využili netradiční nabídky a 
vybraná díla jsme instalovali do velmi reprezentativ-
ních prostor Slezského divadla v centru města Opavy.

3. Spolupráce s praxí

Po celý školní rok probíhala spolupráce naší školy se 
stavebními firmami, a to především formou pre-
zentace jejich výrobků a technologií, které mohou 
následně žáci lépe využívat do svých studentských 
prací. Tato spolupráce vyvrcholila na již zmíně-
ném Dni stavitelství a architektury a především 
pak na technických dnech, kterými byly žákům 
zpestřeny poslední okamžiky školního roku.

4. Účast v celostátní soutěži

3. místo v soutěži žákovských a studentských 
multimediálních projektů a webových pre-
zentací COMP-OST – Ilona Ševčíková.
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Ve dnech 13. 10. 2007 a 14. 11. 2007 
proběhly na naší škole Dny otevřených dveří.

Údaje o školních aktivitách na úseku kultury 

V rámci oslav Dne studentstva navštívili žáci naší 
školy novou komedii Tomáše Vorla – Gympl. 
Filmové představení se konalo v opavském kině 
Mír a studentům i pedagogům poskytlo spoustu 
zajímavých témat k úvahám a diskusím.

V posledním týdnu před vánočními prázdninami  se 
žáci celé naší školy zúčastnili divadelního před-
stavení ve Slezském divadle v Opavě - Blbec k 
večeři. Komedie měla u studentů i pedagogů 
velký úspěch a určitě pomohla vnést pohodu a 
dobrou náladu do předvánočního období.

Ve školním roce 2007 - 2008 škola jako kaž-
doročně ve spolupráci se Slezským divadlem v 
Opavě nabídla studentům divadelní předplatné. 
Výhodou studentského předplatného je nižší cena 
a klasický repertoár, využitelný v hodinách českého 
jazyka. Těší nás, že v tomto školním roce se zájem 
studentů o předplatné téměř zdvojnásobil.

Údaje o mimoškolních kroužcích

Ve školním roce 2007 - 2008 probíhal výtvarný kroužek 
pod vedením Mgr. Ondřeje Kočára. Jeho náplní byla 
kresba a malby podle skutečnosti. Kroužek navazo-
val na předmět ODK a jeho cílem bylo dále rozvíjet 
výtvarné dovednosti studentů. Jeho koncepce byla 
formována tak, aby studenti byli lépe připraveni na 
studium pozemního stavitelství a hlavně architektury. 
Žákovské práce budou použity při prezentaci školy.
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IX. Základní údaje o hospodaření školy

V roce 2007 činily celkové skutečné náklady SPŠ 
stavební, Opava v hlavní činnosti 19 606,56 tis. Kč. 
Tyto náklady v roce 2007 vzrostly oproti roku 2006 (18 
948,17 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 
2007 byl 19 102,99 tis. Kč. Z toho účelově určený 

Hospodaření příspěvkové organizace

příspěvek na Státní informační politiku ve vzdělání 
činil 19,44 tis. Kč, účelová dotace na krytí odpisů činila 
565,00 tis. Kč 
 
Celkové výnosy v roce 2007 v hlavní čin-
nosti činily 19 618,89 tis. Kč. Hospodářský 
výsledek roku 2007 činí 12,343 tis. Kč.

Během cyklokurzu měli studenti možnost vyzkoušet nejen kolo.
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X. Další údaje o škole

Umístění maturantů na vysokých školách – maturitní ročník 2007

4.A  Stavebnictví – pozemní stavitelství 
Z 28 žáků si podalo přihlášku na VŠ 18 žáků, přijato 
bylo 14 žáků a to: 
 
VUT Brno  .............................4 žáci, 
VŠB-TU Ostrava  ................10 žáků. 
 
4.B  Stavebnictví – stavební obnova 
Z 22 žáků si podalo přihlášku na VŠ 18 žáků, přijato 
bylo 15 žáků a to: 
 
VUT Brno  .............................3 žáci, 
VŠB-TU Ostrava  ................12 žáků.

4.C  Stavebnictví – podnikání a management 
Z 27 žáků si podalo přihlášku na VŠ 14 žáků, přijato 
bylo 10 žáků a to: 
 
VŠB-TU Ostrava  ................10 žáků.

Podané přihlášky na vysoké školy – maturitní ročník 2008

4.A  Stavebnictví – pozemní stavitelství 
Z 29 žáků si přihlášku podalo 25 žáků, celkem 40 
přihlášek a to na: 
  
VUT Brno  ...................13 přihlášek, 
VŠB-TU Ostrava  .........22 přihlášek, 
Ostatní  ........................5 přihlášek.

4.B  Stavebnictví – stavební obnova 
Z 31 žáků si přihlášku podalo 29 žáků, celkem 57 
přihlášek a to na: 
 
ČVUT Praha  .................4 přihlášky, 
VUT Brno  ...................17 přihlášek, 
VŠB-TU Ostrava  .........27 přihlášek, 
Ostatní .........................9 přihlášek.

4.G  Geodézie – geodézie 
Z 28 žáků si přihlášku podalo 24 žáků, celkem 42 
přihlášek a to na: 
 
ČVUT Praha  .................1 přihláška, 
VŠB-TU Ostrava  .........31 přihlášek, 
VUT Brno  .....................7 přihlášek, 
Ostatní  ........................3 přihlášek.

Vyžádala jsem si od žáků čtvrtých ročníků e-mai-
lové adresy, aby v následujících letech byla 
přesnější evidence přijatých žáků na VŠ.

Procento přijatých studentů na VŠ

Struktura VŠ, na které byli studenti přijati

přijatých

přihlášených

78

67

73%
86%

VUT

7

VŠB-TU

32
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Hodnocení minimálního preventivního programu

Preventivní školní strategie je naplňována specific-
kou a nespecifickou formou. Seznamuje studenty se 
společensky negativními jevy, učí je kritickému náhledu 
a hledání problémových situací. Vede studenty k 
zdravému životnímu stylu a nabízí možnosti volnočaso-
vých aktivit. Školní preventivní tým je složen z ředitele 
školy, výchovného poradce a metodika prevence, ale 
je postaven na součinnosti s třídními učiteli i ostatními 
pedagogickými pracovníky školy. 
 
V oblasti specifické prevence se v září pro studenty 
prvního ročníku a jejich učitele konal adaptační kurz v 
ATC Podhradí. Program postavený na společenskospor-
tovních aktivitách byl zajištěn pracovníky Střediska 
volného času Opava. Tyto adaptační kurzy usnadňují 
přechod studentů ze základní na střední školu, vedou 
k vzájemnému seznámení mimo školní lavice, a hned 
od začátku tak zlepšují klima třídy i vztahy mezi učiteli 
a žáky. 
 
Studenti druhého a čtvrtého ročníku se  zúčastnili před-
nášek v Krizovém centru Pod slunečníkem v Opavě, 
kde pod vedením pracovníka centra probíhala otevřená 
diskuse zaměřená na prevenci drog. V prosinci také 
proběhl sociometrický průzkum Pedagogicko-psycho-
logické poradny v Opavě, vedený okresní metodičkou 
prevence, Mgr. Pavlou Němcovou, který zjišťoval 
vztahy ve třídách prvního a druhého ročníku. Se zjiš-
těnými výsledky dále pracovala společně s třídními a 
samotnými studenty. 
 
K dalším aktivitám na poli specifické prevence patřila 
exkurze do záchytné stanice Psychiatrické léčebny v 
Opavě, Hasičského záchranného sboru, přednáška 
předsedy Okresního soudu v Opavě Mgr. Urbana o 
kriminalitě mládeže a  beseda  pro studenty 1. ročníku 
na téma: AIDS, sex a vztahy, pořádaná tradičně Mgr. 
Holasovou a odborně  zajištěná Poradnou pro ženy a 
dívky v krizových situacích v Opavě. 
 
Problematika prevence sociálně patologických jevů 
je také náplní hodin občanské výchovy. Studenti 
zpracovávali referáty na téma drogy, kouření, alkoho-
lismus, mentální bulimie a anorexie a jejich negativní 
důsledky, na které navazovala otevřená diskuse, 
postavená  na vlastních či zprostředkovaných příbě-
zích. Podíleli se také na vytvoření školní nástěnky na 
téma nikotinismus. 
 
V oblasti nespecifické prevence nabízí škola studentům 
řadu aktivit, které rozvíjí jejich osobnosti a umožňují 
naplnit volný čas. Vyučující všeobecně vzdělávacích 
předmětů připravili v průběhu roku soutěže v Sudoku, 
v jehož  krajském kole studentka 3. ročníku obsadila 
4. místo, soutěž Matematický klokan, Konverzační 

soutěž v anglickém a německém jazyce, Středoškol-
skou odbornou činnost, uspořádali odborné exkurze.

Od října do prosince čtyři týmy složené ze studentů 
2. a 3. ročníku vytvářely návrhy plakátů na téma EU 
a nediskriminace a zapojily se tak do celonárodní 
soutěže pořádané organizací EU a mládež. Studenti 
třetího a čtvrtého ročníku absolvovali lekce rozvojo-
vého vzdělávání  humanitární organizace ADRA. Byly 
zaměřeny na globální problémy světa a humanitární a 
rozvojovou pomoc zemím, kde se lidé ocitají v ohrožení 
zdraví a života. Tyto lekce proběhly pod vedením 
lektorů ADRA a setkaly se s příznivými ohlasy studentů. 
 
Pro studenty 4. ročníku byl před Vánocemi uspořádán 
Projektový den, postavený na netradičních psycholo-
gických aktivitách, které jim ukázaly zaměření jejich 
osobnosti, silné a slabé stránky a vedly je k práci na 
sobě. Studenti si také pro své budoucí studium i práci 
mohli uvědomit, zda potřebují pracovat v týmu a umí 
spolupracovat, či zda jsou spíše individualisté, zda jsou 
praktičtí, či kreativní apod. 
 
Pro první a druhý ročník byla uspořádána výuka Ten-
singu, který si získal na naší škole velkou popularitu.   
V předvánočním čase se studenti dozvídali o globálních 
problémech světa také formou filmů edice Jeden svět, 
pro třetí ročník bylo promítání spojeno s fundovaným 
výkladem pana Mgr. Siostrzonka. 
 
Široká je nabídka sportovních aktivit. Studenti se 
zúčastnili okresního finále ve volejbale, basketbale, i 
krajského kola v silovém víceboji. Pro 1. ročník uspo-
řádali vyučující tělocviku lyžařský výcvik v Ostružné v 
Jeseníkách, spojený s možností výuky jízdy na snowbo-
ardu, pro 3. ročník tradiční cykloturistický kurz v Budi-
šově nad Budišovkou, obohacený o jízdu na kánoích 
a lezení po cvičných skalách v Kružberku. Sportovní 
aktivity jsou podporovány i možností využít ve volném 
čase nově a moderně zařízené posilovny. 
 
Komunikativní a organizační schopnosti studenti 
rozvíjeli při týdenním pobytu amerických studentů. 
Pod vedením vyučujících aktivně připravovali spo-
lečný program, který zahrnoval nejen výlety do okolí 
– návštěvu zámku v Hradci nad Moravicí, rozhledny 
a poutního místa v Krnově, ale také sportovní a 
společenské hry a aktivity. Každý den v odpoledních 
hodinách také probíhal dobrovolný anglický klub. Akce 
se setkala s velkým nadšením a mnozí ze studentů 
navázali přátelské vztahy. 
 
Cílem školní preventivní strategie je vytvořit stu-
dentům bezpečné a pozitivní prostředí, které 
jim umožní aktivně se rozvíjet a vzdělávat.
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Spolupráce s úřadem práce

Žáci byli o práci úřadu informováni a vyzváni k 
individuální návštěvě. Nadále jsme ve spojení 
s Mgr. Skalickou. Průběžně sledujeme uplat-
nění našich absolventů na trhu práce a pomá-
háme je umisťovat do jednotlivých firem.

Spolupráce s Pedagogicko-psycho-
logickou poradnou v Opavě

Na žádost poradny jsme s třídními učiteli vyplňo-
vali hodnocení našich žáků, převážně 1. ročníků.

V tomto školním roce byli přijati 4 studenti s vývojo-
vými poruchami učení, převážně dislexií. Celkem bylo v 
letošním roce ve škole 20 studentů s poruchami učení. 
Učitelé byli s těmito studenty seznámeni na pedago-
gické poradě a vyzváni k dodržování předpisů MŠMT.

Byl sledován přechod žáků ze základní na střední 
školu, největší problémy byly řešeny s rodiči. 

Spolupráce s domovy mládeže

Problémy žáků naší školy řešíme individuálně 
s vychovatelkami domova mládeže. Dlouho-
době spolupracujeme s domovem mládeže 
Masarykovy střední zemědělské školy, kde je 
většina „mimoopavských“ žáků ubytována.

Ve dnech 25. - 26. 6. 2008 proběhla na naší škole prezentace 8 firem ze stavebního odvětví - CETIS Hranice, 
HELUZ - Dolní Bukovsko, BERNER, AKZO NOBEL (Balakom), FENBAU, XELLA (YTONG), Fišer a CIUR Climatizer.
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V průběho školního roku 2007 - 2008 jsme doplňovali školní sbírky především pro 
výuku odoborných předmětů a fyziky pro náročnější studium v Technickéhém lyceu. 
Inovovali jsme výpočetní techniku o nový software, ale  ihardware. Pro tělovýchovu 
jsme vybavili objekt posilovny. Základní cíl školy je udržet vysokou úroveň odbor-

ného 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 přizpůsobo-

vána 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. září 2008
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Příloha č. 1: Správní rozhodnutí ředitele školy

Ve školním roce 2007/2008 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 119 0

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu 17 0

Rozhodnutí o přerušení studia 1 0

Rozhodnutí o ukončení studia 1 0

Rozhodnutí o opakování ročníku studia 16 0

Ve dnech 7. - 11. 4. 2008 proběhl na naší škole „Americký týden“. Do Opavy přicestovaly 
 tři stovky amerických studentů. Jejich pobyt zajistilo Centrum Elim a naši školu navštívilo 52 z nich. 
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Příloha č. 2: Umístění žáků v soutěžích

Regionální soutěže

Název 1. místo 2. místo 3. místo

Silový víceboj 4 ch – –

Hokejbal – 12 ch –

Plavání – – 6 ch

Olympijský šplh 4 ch – –

Lehká atletika – – 12 ch

Přespolní běh 6 ch – –

Krajské soutěže

Název 2. místo 4. místo 5. místo

Silový víceboj 4 ch – –

Olympijský šplh – – 4 ch

Sudoku – 1 d –

Národní soutěže

Název 3. místo

COMP-OST 1 d – –

Mezinárodní soutěže

Název 1. místo 2. místo 3. místo

Matematický Klokan  – JUNIOR, účast 61 žáků 
 – STUDENT, účast 40 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.

Projekty v rozvojových programech MŠMT a MSK  
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 2007“, soutěž studentů školy v odborných disciplínách. 
 
Využití evaluačních projektů  
Zapojili jsme se do programu „Testování žáků 1. a 3. ročníků oborů vzdělávání poskytující vzdělání s maturitní 
zkouškou“, který proběhl na podzim 2007 pod vedením Metodického a evaluačního centra o. p. s Ostrava.

Studenti vytvářejí ve 
3. ročníku v předmětu 
IKT 3D modely a poté 
tyto vizualizace osazují 
přímo do fotografie.
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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 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, CLIMATIZER - TOCAUER, POROTHERM, BALAKOM, Agasaning.

Aktivity žáků  
Školní volejbalové družstvo chlapců a dívek. 
Školní futsalové družstvo chlapců. 
Výtvarná skupina. 
Zapojili jsme se s Moravskoslezským dřevařským klastrem do projektu Dřevařské akademie.

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. 
Uspořádali jsme 13.10.2007 „Den stavitelství a architektury“ na naší škole.

Rada školy 
Sdružení rodičů a přátel školy. 
Nadační fond školy. 
Školská rada.

Vydali jsme ilustrovanou publikaci o Střední průmyslové škole 
stavební v Opavě, která informuje o historii školy a budovy.
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Foto na obálce je detail zrekonstruované střechy.

září 2008


