VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 – 2009
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 XX. XX. 2009.
Školská rada má 9 členů, předsedou je Ing.
Kamil Grigar byl zvolen 1.9.2008
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I. Základní charakteristika školy

Název školy:

Střední průmyslová škola stavební, Opava, pří
spěvková organizace
Sídlo školy:
746 66 Opava, Mírová 3/630
IZO zařízení:
000 601 888
IZO ředitelství:
600 017 389
IČ:
478 13 148
Právní forma:
příspěvková organizace s právní subjektivitou
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava
IČ: 70890692
Ředitel školy:
Ing. Pravdomil Gebauer
info@spsopava-cz
www.spsopava.cz
Škola má regionální charakter. Navštěvují jí žáci z 11. okresů.

Jeseník
Bruntál

7
Opava

2

81

Ostrava

Karviná

287
Šumperk

5

1
1

Olomouc
Přerov
Kroměříž

19
21

1

Frýdek-Místek

1
1

Nový Jičín

1

Čísla uvádějí počet žáků
školy, kteří mají trvalé bydliště v příslušném okrese.
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Ve školním roce 2008 – 2009 studovalo na škole
celkem 409 studentů, z toho 331 chlapců a 98 dívek.
Na škole bylo celkem 15 tříd denního studia s maturitní zkouškou. V prvním ročníku byly 4 třídy, ve
druhém 3 třídy, ve třetím 4 třídy a ve čtvrtém 4 třídy.
Rozdělení tříd podle oborů a zaměření bylo následující:
Geodézie – geodézie ................... 3 třídy,
Technické lyceum ........................ 4 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 25. 5. do 5. 6. 2009 probíhala čtrnáctidenní soustředěná praxe žáků na stavbách u 121 firem celého regionu severní Moravy.

chlapců

dívek

311

98
24%80%
76%
20%

celkem
Škola je převážně chlapecká

409

Studenti geodézie během praxe.
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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 ze dvou
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.
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.

Studenti v učebnách s projektory
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III. Údaje o pracovnících školy, jejich
kvalifikaci, praxi a způsobilosti
Vyučování zajišťovalo 33 interních učitelů včetně ředitele školy a jeho zástupce, vedoucího odborné praxe a
dále 5 externích učitelů. Všichni učitelé mají požadovanou kvalifikaci, způsobilost a dlouhodobější praxi.
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 a software VT.

Výuku jazyků zajišťují čtyři učitelky. Jedna vyučuje
německý jazyk a tři jazyk anglický. Všechny jsou aprobované.
V průběhu školního roku 2008– 2009
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.

Aprobovanost vyučujících cizích jazyků:
Učitelé

AJ

FJ

NJ

RJ

Jiný

Celkem

Aprobovaní

3

1

4

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

Jazyková učebna pro výuku angličtiny.

Jazyková učebna pro výuku němčiny.
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IV. Údaje o přijímacím řízení pro rok 2009 – 2010
Na školní rok 2009– 2010 podalo přihlášku na naši školu celkem 225 žáků základních škol.
Z toho bylo přijato 120 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 umistění v olympiádách vyhlašovaných MŠMT z matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu u oboru geodezie. Zápisový lístek odevzdalo 101 žáků

celkem

z toho dívky

celkem

z toho dívky

Odevzdalo
zápisový
lístek

36 - 47 - M / 001 Stavebnictví

151

32

60

18

60

36 - 46 - M / 002 Geodézie – geodézie

34

5

19

4

20

78 - 42 - M / 001 Technické lyceum

40

3

30

1

21

Celkem

225

40

120

23

101

kód oboru

počet přihlášených

název oboru

počet přijatých

přihlášeno

přijatých

225

120

53%
84,17%
přijato

odevzdali zápisový lístek

120

101
Počty přijatých a přihlášených žáků ve
všech kolech přijímacího řízení

strana 9

V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání
včetně výsledků maturitních zkoušek
Ve školním roce 2008 – 2009 bylo v denním studiu
409 studentů, z toho 311 chlapců a 98 děvčat.

Celkový průměrný prospěch ve 2. pololetí byl 2,5897. S vyznamenáním bylo 30 studentů, prospělo 327 studentů, neprospělo
42 studentů a žádný nebyl nehodnocen.

Celkový průměrný prospěch v 1. pololetí byl
2,5814. S vyznamenáním bylo 20 studentů, prospělo 321 studentů, neprospělo 64 studentů.

Celková absence studentů je 49 961 omluvených hodin, což je průměrně 125,21 hodin na
studenta. Neomluvených bylo celkem 1495
hodin, tj. průměrně 3,74 hodin na studenta.

Členění prospěchu podle jednotlivých ročníků za 1. pololetí školního roku 2008 – 2009

Ročník

Počet
žáků

Prospělo
s vyzna- Prospělo
menáním

Neprospělo

Snížený stupeň
z chování
2.

3.

Neomluvených
hodnin

Neklasifikováni

Opravné
zkoušky

I.

106

3

78

25

2

0

77

0

0

II.

90

6

74

10

0

0

151

0

0

III.

101

7

81

13

1

1

94

0

0

IV.

108

4

88

16

0

0

554

1

0

Celkem

405

20

321

64

3

1

876

0

0

Neklasifikováni

Opravné
zkoušky

V průběhu 1. pololetí školního roku 2008-2009 ukončili studium 3 žáci.

Členění prospěchu podle jednotlivých ročníků za 2. pololetí školního roku 2008 – 2009

Ročník

Počet
žáků

Prospělo
s vyzna- Prospělo
menáním

Neprospělo

Snížený stupeň
z chování
2.

3.

Neomluvených
hodnin

I.

102

6

76

20

1

0

348

0

12

II.

90

7

73

10

0

0

78

0

7

III.

100

11

84

5

1

1

170

0

3

IV.

107

6

94

7

0

0

23

0

4

Celkem

399

30

327

42

2

1

619

0

26

V průběhu 2. pololetí školního roku 2008-2009 ukončilo studium 6 žáků.
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Počty omluvených a neomluvených hodin za jednotlivá pololetí školního roku 2008 – 2009
První pololetí
Ročník

Druhé pololetí

Celkem

Celkem na studenta

Omluvené

Neomluvené

Omluvené

Neomluvené

Omluvené

Neomluvené

Omluvené

Neomluvené

I.

5 022

77

7 219

348

12 241

425

127,5

4,4

II.

4 714

151

6 137

78

10 851

229

123,3

2,6

III.

5 624

94

7 010

170

12 634

264

128,9

2,7

IV.

7 198

354

7 037

23

14 235

377

135,6

3,5

Celkem

22 558

676

27 403

619

49 961

1295

129,1

3,4

Opravné zkoušky proběhly 25. - 26. 8. 2009 a bylo vykonáno 38 zkoušek. Opravných zkoušek se zúčastnilo celkem
26 žáků, z toho 14 žáků mělo jednu opravnou zkoušku, 12 žáků mělo dvě opravné zkoušky.
Průběh a výsledky opravných komisionálních zkoušek

ročník

třída

počet žáků

prospěl

neprospěl

I.

1.A

3

1

2

1.B

3

2

1

1.G

6

3

3

2.A

1

0

1

2.B

4

2

2

2.L

2

1

1

3.A

1

1

0

3.B

2

1

1

IV.

4.A

4

0

4

Celkem

9

26

11

15

II.

III.
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Výsledky maturitních zkoušek
V tomto školním roce maturovaly čtyři třídy, z toho
jedna třída se zaměřením Stavebnictví - pozemní
stavitelství, jedna třída se zaměřením Stavebnictví
– stavební obnova, jedna třída se zaměřením Geodézie
– geodézie a jedna se zaměřením Technické lyceum.

Ve druhém termínu maturovala třída oboru Stavebnictví, zaměření Stavební obnova a Technické lyceum v termínu od 1. 6. do 5. 6.2009.
Celkem ze 100 žáků maturovalo v řádném termínu 88
žáků. 12 žáků neprospělo v závěru 4. ročníku. 12 žáků
maturovalo v náhradním termínu. S vyznamenáním
maturovalo 12 žáků, což je 12% z počtu maturantů.

Ústní maturitní zkoušky probíhaly ve dvou termínech. V prvním maturovali od 25. 5. do 29. 5. 2009
studenti jedné třídy oboru Stavebnictví - zaměření
Pozemní stavitelství a jedné třídy oboru Geodézie.

Přehledné údaje o výsledcích maturitních zkoušek 2009 (25. 5. – 5. 6. 2009)

Kód oboru

Název oboru

Forma
studia

Počet
žáků

Celkem
maturovalo

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

36-47-M/001

Stavebnictví
– pozemní stavitelství

Denní

24

20

3

17

4

36-47-M/001

Stavebnictví
– stavební obnova

Denní

28

23

2

21

5

78-42-M/001 Technické lyceum

Denní

27

24

6

18

3

36-46-M/002 Geodézie - geodézie

Denní

21

21

1

20

0

100

88

12

76

12

Celkem

Výsledky maturitních zkoušek v náhradním termínu (8. 9. 2009)

Kód oboru

Název oboru

Forma
studia

Počet
oprávněných žáků

Celkem
maturovalo

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli

Neprospěli

36-47-M/001

Stavebnictví
– pozemní stavitelství

Denní

4

4

0

2

2

36-47-M/001

Stavebnictví
– stavební obnova

Denní

5

5

0

5

0

Denní

3

3

0

3

0

12

12

0

10

2

78-42-M/001 Technické lyceum
Celkem
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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.
Dva učitelé ukončili studium DPS na KVIC Nový Jičín - odloučené pracoviště Opava dálkovým studiem.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy je uvedeno v následující tabulce:
Organizátor

Počet zúčastněných

Český jazyk ........................................... – ....................................................................................... –
Cizí jazyky ............................................. – Pearson L Ostrava........................................................... 2
– Hüber Verlag Praha ......................................................... 1
Matematika .......................................... – ........................................................................................ –
Fyzika, chemie ...................................... – ....................................................................................... –
Biologie, zeměpis ................................. – ....................................................................................... –
Dějepis, občanská výchova ................... – ....................................................................................... –
Výtvarná výchova, hudební výchova ..... – ....................................................................................... –
Ekonomika ........................................... – ....................................................................................... –
Řízení, právo ......................................... – ........................................................................................ –
Prevence negativních jevů ..................... – ....................................................................................... –
Výchovné poradenství .......................... – ....................................................................................... –
Speciální pedagogika ........................... – ....................................................................................... –
Psychologie ........................................... – ....................................................................................... –
Doplňkové pedagogické studium .......... KVIC Nový Jičín - odloučené pracoviště Opava ................. 2
Odborné exkurze .................................. třídní učitelé .................................................................... 24
Odborné přednášky a semináře ............. Úřad práce + OHK Opava .................................................. 1
Odborné přednášky a semináře ............. Geus Praha ....................................................................... 1
Odborné přednášky a semináře ............. SDV Ostrava ..................................................................... 1
Odborné přednášky a semináře ............. KHK MSK Ostrava .............................................................. 1
Odborné přednášky a semináře ............. KVIC Nový Jičín .................................................................. 1
Odborné přednášky a semináře ............. NIDV Ostrava .................................................................... 1
Odborné přednášky a semináře ............. Czesha Kopřivnice ............................................................. 1
...............................................................CELKEM .............................................................................36

Práce studenta 4. ročníku
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VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené
Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2008 – 2009 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 partnery
- materiální zabezpečení prostředky ICT a jejich využití ve výuce
- proškolení pedagogickcýh pracovníků v rámci SIPVZ
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VIII. Údaje o mimoškolních aktivitách
a prezentaci školy na veřejnosti
Údaje o mimoškolních aktivitách na úseku tělovýchovy a sportu
Vyučovací hodiny TEV byly odučeny podle tématických plánů, 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„.

Reprezentace školy na okresních, krajských a celostátních závodech:
Plavání – okresní kolo – družstvo chlapců 2. místo
Šachy – okresní kolo – družstvo chlapců 4. místo
Volejbal - okresní kolo
družstvo chlapců - 4. místo
družstvo dívek - druhé ve skupině

V letošním roce jsme zorganizovali lyžařský kurz jen
pro třídu 1.L a 1.G. Ostatní první ročníky neměly zájem.
Kurz se uskutečnil koncem ledna v lyžařském středisku
Grůň v Beskydech. Vedoucím byl Mgr. Šrom, instruktoři: Mgr. Holasová, Ing. Kothánková, Tomáš Wimmer.
Lyžařský kurz splnil svůj účel. Studenti byli týden na
čerstvém vzduchu v horském prostředí. Kurz byl fyzicky
náročný a studentům se podařilo stmelit kolektiv.

Martínkův memoriál ve volejbale
družstvo chlapců – 4. místo

V letošním roce jsme zorganizovali dva sportovní kurzy. Oba byly uspořádány v rekreačním
středisku Zálesí v Budišově nad Budišovkou.
První kurz 3.A a 3.B - termín 8.-12.6.2009 - vedoucí
kurzu - Mgr. Šrom, instruktoři: Mgr. Hadamčíková,
Ing. Kothánková, Ing. Gebauer, Ing. Konůpková.
Druhý kurz 3.L - termín 15.- 19.6.2009
-vedoucí kurzu -Mgr. Holasová, instruktoři:
Ing. Kotala, Mgr. Šrom, RNDr. Toufarová.
Žáci kromě cyklistiky absolvovali i vodácký výcvik na
kánoích, lezení a slaňování na skále v Kružberku, výuku
topografie, střelby a běžecké závody, ve kterých uplatnili naučené dovednosti.
V letošní školním roce jsme uskutečnili
mezitřídní turnaje ve florbalu, volejbalu.
Turnaje ve volejbalu se zúčastnilo 10 tříd školy, celkem
asi 70 studentů.
Výsledky: 1. místo – 3.L,mezi prvními ročníky 1.A. 2.
místo - 4.G mezi druhými ročníky 2.A a 3. místo - 4.L

Basketbal
- okresní kolo – družstvo chlapců - 5. místo
Olympijský šplh
- okresní kolo – družstvo chlapců - 1. místo
- krajské kolo – družstvo chlapců - 2. místo
Lehká atletika
- okresní kolo - družstvo chlapců - 6. místo
Florbal
- okresní kolo - družstvo chlapců - 5. místo
Hokejbal - Turnaj proti drogám
- družstvo chlapců - 2.místo
Stolní tenis
- okresní kolo - družstvo chlapců - 2. místo
- krajské kolo - družstvo chlapců - 3. místo
Silový víceboj
- okresní kolo - družstvo chlapců – 1. místo
- krajské kolo - družstvo chlapců – 2. místo
Přespolní běh
- okresní kolo - družstvo chlapců - 1. místo
Fotbal
- okresní kolo - kategorie Junior - 3. místo
Ostatní aktivity

Turnaje ve florbalu se zúčastnilo 6 tříd školy, celkem asi
40 studentů.
Výsledky: 1. místo – 1.L, 2. místo – 4.L a 3. místo – 3.L

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 venkovní hřiště postříkaná proti pleveli.
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Údaje o školních aktivitách na
úseku matematicko-fyzikálním
Školní soutěž žáků v matematických dovednostech
Leden 2009 – účast 42 studentů všech ročníků.
Matematická olympiáda (mezinárodní soutěž)
Okresní kolo 8 účastníků
Úspěšný řešitel krajského kola: Cibulka - 1.L
Fyzikální olympiáda
Úspěšný řešitel krajského kola: Cibulka - 1.L
Chemická olympiáda
Úspěšný řešitel krajského kola: Cibulka - 1.L
Matematický klokan (mezinárodní soutěž)
Zúčastnilo se 68 žáků.
3. místo v okrese získal student Teuer - 1.L
Sudoku
2. místo v kraji získala studentka Smolková - 4.G

2. Propagace školy
Během školního roku uspořádala naše
škola třikrát Den otevřených dveří.
Mimořádným termínem se stala sobota 18. října, kdy
se škola prezentovala v rámci celostátního Dne stavitelství a architektury. Mimo propagaci našich studijních
oborů a zaměření jsme tuto událost rovněž využili
k prezentaci významných stavebních firem našeho
regionu v učebnách a dalších prostorách areálu školy.
Tradičními termíny dne otevřených dveří se staly
tentokrát dvě středy, a to 12. listopadu a 21. ledna.
Zájem o studium na naší škole, o vybavení naší školy
a prostředí pro středoškolské studium z řad žáků
posledních ročníků základních škol a jejich rodičů
byl potěšitelný v obou termínech. Tradičně jsme se
rovněž od 4. do 6.listopadu zúčastnili prezentačních akcí – burzy středních škol Informa v Opavě
a Hlučíně, kde žáci s vyučujícími poskytovali informace o studiu a prezentovali studentské práce.
3. Spolupráce s praxí

Údaje o mimoškolních aktivitách
na úseku odborné výchovy
1. Grafické soutěže studentů
Jednoznačně největšího úspěchu v soutěžních
kláních dosáhl v tomto roce student 4. ročníku
Lubomír Fiala, který se svou prací nazvanou Loděnice zvítězil v celostátním kole Středoškolské
odborné činnosti (SOČ) v kategorii Stavebnictví,
architektura a design interiérů. Jeho hodnotné dílo
sestávající z výkresové části, virtuální prohlídky a
fyzického modelu sportovní stavby bylo nominováno
na International Science and Engineering Fair.

Po celý školní rok probíhala spolupráce naší školy se
stavebními firmami, a to především formou prezentace
jejich výrobků a technologií, které mohou následně
žáci lépe využívat do svých studentských prací.
Součástí poznání celé šíře stavebnictví a seznámení
se s aktualitami z oboru se tradičně stala exkurze
žáků 1. – 3. ročníků na Stavebních veletrzích v Brně.

Druhé místo v krajské soutěži TOPík o nejpoutavější
žákovský projekt „Aneb jak zvýšit smysluplnost
a efektivitu hodiny pomocí projektového učení“
získal Ing. Radomír Kotala a žák 4. ročníku Martin
Hudečka s projektem Můj dům – můj hrad.
Studenti 4. ročníku Roman Anderle a Michal
Poláš se zúčastnili celostátní soutěže žáků středních průmyslových škol stavebních v grafických
programech. Přestože se soutěžilo se softwarem,
který je při výuce na naší škole doplňkový,
umístili se na pěkném 13., resp. 24. místě.

Ve dnech 18. října, 12.listopadu a 21.ledna
proběhly dny otevřených dveří
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4. Účast v celostátní soutěži

Údaje o školních aktivitách na úseku kultury

Celostátní soutěže Můj rodinný dům pořádané
firmou Schiedel se svým projektem rodinného
domu s netradičním zdrojem tepla zúčastnil rovněž žák 4. ročníku Jakub Antoš.

I v letošním roce jsme našim studentům nabídli
předplatné do Slezského divadla v Opavě. Zájem
byl tentokrát neobyčejně velký. Do divadla chodilo
pravidelně více než 80 studentů. Bylo to jistě
díky W. Shakespearovi, jehož hry byly hlavním
tahákem letošní divadelní sezóny v Opavě.

V tomto školním roce se soutěže ročníkových
projektů se svými pracemi zúčastnili studenti
třetího i čtvrtého ročníku. Své kvalitní projekty občanských budov prezentovali maturanti před porotou s následujícími výsledky:
1. místo porota udělila Romanu Anderlemu za projekt „Pošta“,

V předvánočním týdnu již tradičně navštívili všichni
studenti naší školy Slezské divadlo v Opavě.
Zhlédli Moliérova Lakomce. Věříme, že divadelní
klasika v krásném prostředí opavského divadla
byla příjemným doplněním adventního období.
Údaje o zájmových kroužcích

2. místo obsadil Jakub Antoš s projektem „Hotel“,
3. místo bylo přiznáno Zdeňku Svobodníkovi za projekt „Vzdělávací centrum“.

Ve školním roce 2008 - 2009 probíhal výtvarný
kroužek pod vedením Mgr. Ondřeje Kočára.
Jeho náplní byla kresba a malby podle skutečnosti. Kroužek navazoval 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.

Návštěva našich studentů v laboratořích VŠB-TU v Ostravě.
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IX. Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření příspěvkové organizace
V roce 2008 činily celkové skutečné náklady SPŠ
stavební, Opava v hlavní činnosti 20 179,92 tis. Kč.
Tyto náklady v roce 2008 vzrostly oproti roku 2007 (19
606,56 tis. Kč) tím, že se zvedla celková cena nákladů
na zajištění provozu školy - zvýšila se cena energií a
byl nárůst mezd.

příspěvek na zajištění přístupu k ICT 50 000,- 19,44 tis.
Kč, účelová dotace na krytí odpisů činila 593,00 tis. Kč
Celkové výnosy v roce 2008 v hlavní činnosti činily 20 187,18 tis. Kč. Hospodářský
výsledek roku 2008 činí 15,165 tis. Kč.

Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele v roce
2008 byl 19 694,00 tis. Kč. Z toho účelově určený

Studenti na adaptačním kurzu v 1. ročníku
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X. Další údaje o škole
Umístění maturantů na vysokých školách – maturitní ročník 2008
4.A Stavebnictví – pozemní stavitelství
Z 29 žáků si podalo přihlášku na VŠ 24 žáků,z toho
jeden propadl. Na VŠ bylo přijato 20 studentů.
VUT Brno ............................6 žáků,
VŠB-TU Ostrava ................13 žáků,
ostatní................................. 4 žáci.

VUT

17

4.B Stavebnictví – stavební obnova
Z 31 žáků si podalo přihlášku na VŠ 29 žáků, z toho 4
propadli. Přijato bylo 25 žáků a to:
ČVUT Praha ..........................1 žák,
VUT Brno ............................9 žáků,
VŠB-TU Ostrava ................11 žáků,
ostatní..................................4 žáci.

VŠB-TU

41

4.G Geodézie - geodézie
Z 28 žáků si podalo přihlášku na VŠ 24 žáků, přijato
bylo 22 žáků a to:

Struktura VŠ, na které byli studenti přijati

VŠB-TU Ostrava ................17 žáků,
VUT Brno..............................2 žáci,
ostatní..................................3 žáci.
Podané přihlášky na vysoké školy – maturitní ročník 2009
4.A Stavebnictví – pozemní stavitelství
Z 28 žáků si přihlášku podalo 25 žáků, celkem 50
přihlášek a to na:

4.L Technické lyceum
Z 27 žáků si přihlášku podalo 24 žáků,
celkem 31 přihlášek a to na:

VUT Brno ...................13 přihlášek,
VŠB-TU Ostrava .........28 přihlášek,
ČVUT ...........................5 přihlášek,
ostatní..........................4 přihlášky.

VUT Brno ...................13 přihlášek,
VŠB-TU Ostrava .........15 přihlášek,
ostatní..........................4 přihlášky.

4.B Stavebnictví – stavební obnova
Z 31 žáků si přihlášku podalo 27 žáků, celkem 48
přihlášek a to na:

Přihlášených

78

ČVUT Praha .................2 přihlášky,
VUT Brno ...................13 přihlášek,
VŠB-TU Ostrava .........26 přihlášek,
Ostatní .........................7 přihlášek.
4.G Geodézie – geodézie
Z 21 žáků si přihlášku podalo 16 žáků, celkem 27
přihlášek a to na:
VŠB-TU Ostrava .........19 přihlášek,
VUT Brno .....................4 přihlášek,
Ostatní ........................4 přihlášek.

86%
Přijatých

67
Procento přijatých studentů na VŠ
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Hodnocení minimálního preventivního programu
Preventivní školní strategie se naplňuje specifickou
a nespecifickou formou, a aby bylo dosaženo optimálních výsledků zaměřuje se jak na studenty, tak
na učitele. Preventivní školní tým je tvořen ředitelem školy Ing. Pravdomilem Gebauerem, výchovnou poradkyní, Mgr.Dagmarou Holasovou a školní
metodičkou prevence Mgr. Marcelou Hadamčíkovou.
Důležitá zůstává spolupráce s třídními učiteli, ostatními pedagogickými pracovníky a také s rodiči.
Specifická prevence se zaměřila na tvoření pozitivního
klimatu školy, na škodlivost patologických jevů, nespecifická na rozvíjení asertivity, komunikačních a sociálních schopností studentů. V září se studenti 1. ročníků
vzájemně seznamovali na adaptačních kurzech, které
proběhly v Kajlovci a na Mokřinkách. Věnovali se turistice, hrám a společensko sportovním aktivitám organizovaným pracovníky Střediska volného času v Opavě.
Díky těmto kurzům naváží studenti bližší vztahy, které
jim hned od počátku pomohou v přechodu ze základní
školy na střední, seznámí se se svým třídním učitelem,
vytvoří si první společné zážitky, které vedou k vytvoření pozitivního klimatu ve třídě.
Studenti 1. a 2. ročníků navštívili Krizové centrum Pod
Slunečníkem, kde pod vedením sociálního pracovníka
Antonína Daňka proběhla aktivně zaměřená beseda
o negativních důsledcích alkoholu a drog. Studenti se
seznámili také s fungováním a činností Centra, které
pomáhá lidem závislým na drogách.
Pro studenty 1. ročníků byla organizována tradiční
přednáška Aids, sex a partnerské vztahy, zajištěná
Poradnou pro ženy a dívky v krizových situacích.
Studenti 2. a 3. ročníků absolvovali pod vedením
lektorů humanitární organizace Adra lekce rozvojového
vzdělávání.Rozšířily jim pohled na globální problémy
světa a na smysl humanitární a rozvojové pomoci
zemím, kde se lidé potýkají denně s existenčními
problémy.
Studenti 3. ročníků měli pod vedením psychologa
možnost věnovat se svému sebepoznávání, což jim
umožní orientovat se ve svých schopnostech a v tom,
jak je využívat a rozvíjet.
Pro 4. ročníky proběhl Projektový den, rovněž zaměřený na vlastní sebepoznání a rozvoj komunikačních a
organizačních schopností. Studenti si tak mají možnost
uvědomit slabé a silné stránky své osobnosti a pro
budoucí studium a práci si ujasní, zda umí pracovat v
týmu, či zda jsou spíše individualisté, zda jsou kreativní, praktičtí, zda u nich rozhodující roli hraje rozum,
či se rozhodují pod vlivem emocí.
Spolupráce proběhla také s organizací Areka. Studentka Vendula ze 4. ročníku se zúčastnila fotografické
soutěže o Nejkrásnější strom a vyhrála 2. místo.
Problematika prevence sociálně patologických jevů je
rovněž součástí výuky Občanské nauky. Využity jsou

přitom metodické materiály nabízené organizacemi
Člověk v tísni, Žába na prameni, Varianty.cz, Jeden
svět atd.
V oblasti nespecifické prevence nabízí škola studentům
řadu sportovních, kulturních i dalších aktivit, které
rozvíjí jejich komunikační a sociální dovednosti a
ukazují možnosti při využití volného času. Studenti se
při nich poznávají i mimo školní lavice a učí se spolupracovat a pomáhat si.
Vyučující pro studenty připravili soutěž v Sudoku, ve
které Alena Smolková obsadila 2. místo v krajském
kole, Matematickou soutěž, návštěvu Anglického
divadla v Ostravě, Tensing, besedu s válečným veteránem plk. Zelenkou, předvánoční návštěvu divadelní
hry Lakomec ve Slezském divadle. Proběhly odborné
exkurze do Brna, Prahy i do Vídně, návštěva Stavebního veletrhu v Brně, exkurze do Technických služeb,
Isotry, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského, VŠB v Ostravě, Matematického ústavu
SU Opava.
Pod vedením odborných učitelů se studenti zúčastnili
soutěže v Českých Budějovicích soutěže v Archicadu,
Středoškolské odborné činnosti, v jejímž krajském kole
obsadil Lubomír Fiala 2. místo a 1.místo v celostátní
soutěži. Postoupil do mezinárodní soutěže. TOPíkje
soutěž o nejpoutavější žákovský projekt, ve které
Martin Hudečka získal 2. místo.
Po celý rok také probíhala spolupráce na projektu
s polským gymnáziem v Ratiboři, která vyvrcholila
týdenním pobytem ve Wisle, během kterého proběhlo
natáčení studentského filmu. Akce se setkala s velkým
ohlasem. Studenti měli možnost vyzkoušet si psaní
scénáře, stali se herci ve filmu, ke kterému tvořili
společně také hudbu, prohloubila se jich schopnost
dorozumět se v polštině. Seznámili se s atraktivním podhorským turistickým městem, vystoupali
na vrchol Čantoryje, kde stojí rozhledna umožňující
široký rozhled na Polsko i Česko. Odměnou byla také
návštěva aquaparku v samotné Wisle. Projekt bude
dokončen v říjnu, kdy bude film po sestříhání a ozvučení slavnostně promítán v Ratiboři.
Pokračovala také loni navázaná spolupráce v rámci
projektu MCYM s americkými studenty, kteří opět
navštívili školu. Pro naše studenty znamená tato spolupráce velký přínos. Rozvinou si praktické schopnosti
komunikace v angličtině, i organizační při zajišťování
programu. Společně navštívili Arboretum v Novém
Dvoře, Cvilín, zámky v Raduni a Hradci nad Moravicí,
ZOO v Ostravě.
Široká je také nabídka sportovních aktivit. Pro 1.
ročníky proběhl lyžařský kurz ve středisku Grůň v
Beskydech, pro 3. cykloturistický do Budišova nad
Budišovkou obohacený o jízdu na kánoích a lezení
na cvičné skály na Kružberku. Někteří studenti se
zúčastnili přespolního běhu, stolním tenise, ve skoku
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vysokém, soutěží v basketbalu, silovém čtyřboji, šplhu,
volejbale, v šachovém turnaji. Ve volném čase je studenty také hojně využívaná moderně vybavená školní
posilovna.
Cílem školní preventivní strategie je vytvořit pro
studenty bezpečné a pozitivní prostředí, které
jim umožní aktivně se rozvíjet a vzdělávat.
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Opavě

Spolupráce s úřadem práce

Na žádost poradny jsme s třídními učiteli vyplňovali hodnocení našich žáků, převážně 1. ročníků.

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.

V tomto školním roce byli přijati 4 studenti s vývojovými poruchami učení, převážně dyslexií. Celkem bylo v
letošním roce ve škole 20 studentů s poruchami učení.
Učitelé byli s těmito studenty seznámeni na pedagogické poradě a vyzváni k dodržování předpisů MŠMT.

Žáci byli o práci úřadu informováni a vyzváni k
individuální návštěvě. Nadále jsme ve spojení
s Úřadem práce. Průběžně sledujeme uplatnění našich absolventů na trhu práce a pomáháme je umisťovat do jednotlivých firem.
Spolupráce s domovy mládeže

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

Ve dnech 6. - 9. 4. 2009 proběhl na naší škole „Americký týden“. Do Opavy přicestovaly
tři stovky amerických studentů. Jejich pobyt zajistilo Centrum Elim a naši školu navštívilo 56 z nich.
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V průběhu školního roku 2008 - 2009 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 i hardware. Pro tělovýchovu
jsme vybavili 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. Karla Labudová
Ing. Pravdomil Gebauer
ředitel školy
Opava, 23. září 2009
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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

131

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

10. října jsme uspořádali pro žáky 9. tříd poznávací a zábavné dopoledne u nás ve škole.
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Příloha č. 2: Umístění žáků v soutěžích
Regionální soutěže
Název

1. místo

2. místo

3. místo

4 ch

–

–

Hokejbal

–

12 ch

–

Plavání

–

6 ch

–

Fotbal

–

–

15 ch

4 ch

–

–

–

4 ch

–

2. místo

3. místo

4. místo

4 ch

–

–

–

4 ch

–

Olympijský šplh

4 ch

–

–

Sudoku

1d

–

–

1. místo

3.místo

Středoškolská odborná činnost

1 ch

–

–

Webové prezentace COMP-08

–

1d

–

1. místo

2. místo

3. místo

Silový víceboj

Olympijský šplh
Stolní tenis

Krajské soutěže
Název
Silový víceboj
Stolní tenis

Národní soutěže
Název

Mezinárodní soutěže
Název

ch ... chlapci
d ... dívky
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Příloha č. 3: Projekty a programy
Jak Forman tak i Wajda - pierwsze kroki
Projekt příhraniční spolupráce s partnerskou školou v Ratiboři v rámci projektu Fond mikroprojektů v
Euroregionu Silesia oblast podpory 3.3 operačního programu přeshraniční spolupráce, Česká republika - Polská republika 2007 - 2013. Cílem bylo prohloubit spolupráci s naší partnerskou školou - mezi
studenty a pedagogy. Vyvrcholením spolupráce v tomto roce bylo natočení společného filmu.
Partner v projektu podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK
Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. Cílem projektu je
podpořit, propagovat a popularizovat technické vzdělávání na středních školách Moravskoslezkého kraje. Jako jeden ze čtrnácti partnerů jsme se zavázali propagovat obory stavebnictví, geodézie a technické lyceum na Opavsku a zvýšit kvalitu vzdělávání v těchto oborech.
Partner projektu Střední škola - brána k technické kariéře
Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je realizován Krajskou hospodářskou komorou MSK, Asociací středních průmyslových škol, společností RPIC-VIP a dalšími středními
školami MSK. Projekt je zaměřen na zvýšení klíčových kompetencí žáků (karierové poradenství, dny s podnikovým managementem, workshopy se zaměstnavateli, apod.) a popularizaci technických oborů.
Partner v projektu TECHIN
Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je realizovaný okresní hospodářskou
komorou Karviná a partnerskými středními technickými školami. V rámci projektu jsou zpracovávány analýzy technických profesi a zaměřuje se na spolupráci středních škol a firem. Má za cíl prohloubit praxi žáků přimo ve firmách.
Vlastní programy a projekty (rozvoj ekologických aktivit, Škola zdravého života, atd.)
Vlastní program – „Soutěže 2008“, 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 2008 pod vedením Metodického a evaluačního centra o. p. s Ostrava.

Studenti vytvářejí ve 3. ročníku 3D modely objektů
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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 Bruntále.
Uspořádali jsme 18.10.2009 „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 pohled na přední stranu budovy.
XXXXX

strana 27

