VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010
STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA,
pøíspìvková organizace

Výroèní zpráva je zpracována podle §7,
vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zámìrù,
výroèních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Zpracovala Ing. Karla Labudová, øeditelka školy.
Výroèní zprávu schválila Školská rada pøi Støední prùmyslové škole stavební,
Opava, pøíspìvková organizace se sídlem Mírová 3, 746 66 Opava, dne 13.10.2010
Školská rada má 9 èlenù,
pøedsedou je Ing. Kamil Grigar, byl zvolen 1.9.2008
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I. Základní charakteristika školy

Název školy:
Sídlo školy:

Støední prùmyslová škola stavební, Opava,
pøíspìvková organizace
746 66 Opava, Mírová 630/3
000 601 888
600 017 389
478 13 148
pøíspìvková organizace s právní subjektivitou
Moravskoslezský kraj
28. øíjna 117, 702 18 Ostrava
IÈ: 70890692
Ing. Karla Labudová
info@spsopava.cz
www.spsopava.cz

IZO zaøízení:
IZO øeditelství:
IÈ:
Právní forma:
Zøizovatel:
Øeditelka školy:

Škola má regionální charakter. Navštìvují jí žáci 9 okresù.

Jeseník
1,3%

Bruntál
21,2%

5

Opava

1

68,3%

83

2,3%

267
Šumperk

9

1

0,26%

Ostrava

1

Karviná
0,26%

19
22
2

Pøerov
0,51%

Kromìøíž

1

Nový Jièín

0,26%

5,61%

1
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Ve školním roce 2009–2010 studovalo na
škole celkem 391 studentù, z toho 306
chlapcù a 85 dívek.
Na škole bylo celkem 15 tøíd denního
studia s maturitní zkouškou. V prvním
roèníku byly 4 tøídy, ve druhém 4 tøídy,
ve tøetím 3 tøídy a ve ètvrtém 4 tøídy.
Rozdìlení tøíd podle oborù a zamìøení bylo
následující:
Geodézie – geodézie 3 tøídy,
Technické lyceum
4 tøídy,
Stavebnictví
8 tøíd,
z toho v zamìøení:
Pozemní stavitelství
3 tøídy,
Stavební obnova
3 tøídy,
Pozemní stavitelství a konstrukce 1 tøída,
Pozemní stavitelství a architektura 1 tøída.

Pro výuku žákù byly využívány nejen
kmenové uèebny jednotlivých tøíd, ale také
uèebny výpoèetní techniky, kreslírna, dvì
rýsovny, uèebna chemie, laboratoø fyziky,
dvì jazykové uèebny a stavební laboratoø.
Pro výuku tìlesné výchovy je využívána
školní tìlocvièna, posilovna a venkovní
høištì.
Výuka odborné praxe probíhala v zimních
mìsících v dílnách, umístìných v suterénu
školní budovy a hale praxe, umístìné
mimo hlavní budovu školy. V ostatních
mìsících probíhala výuka praxe na
stavbách opavských stavebních firem. Hala
praxe je využívána pro odbornou praxi
a pro pøedvádìní nových technologií ve
stavebnictví. V dobì konání maturitních
zkoušek tj. od 24.5. do 5.6.2010 probíhala
ètrnáctidenní soustøedìná praxe žákù na
stavbách u 122 firem celého regionu
severní Moravy.

Studenti oboru Geodézie bìhem praxe
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II. Pøehled oborù vzdìlávání
se schvalovacími doložkami MŠMT ÈR
Naše škola byla zaøazena do sítì škol a vyuèují se zde studijní obory, které jsou celostátnì schválené
rozhodnutím MŠMT ÈR è.j. 28 484/2003-21 a rozhodnutím MŠMT è.j. 21 392/2008-21 s úèinností od 1.9.2009.
Obory vzdìlání podle klasifikace kmenových oborù a rámcové vzdìlávací programy:
Kód oboru KKOV

Název oboru

Forma studia

Délka studia
(v letech)

1.

36 - 47 - M/001

Stavebnictví

denní

4

2.

36 - 46 - M/002

Geodézie - geodézie

denní

4

3.

78 - 42 - M/001

Technické lyceum

denní

4

4.

36 - 47 - M/01

Stavebnictví

denní

4

5.

78 - 42 - M/01

Technické lyceum

denní

4

Školy, které vyuèují obor 36 - 47 - M/001 (36 -46 - 6/00) Stavebnictví podle uèebních dokumentù schválených
dne 19.11.1997 pod è.j. 30556/96-71 s úèinností od 1.9.1997, mají možnost si volit ze dvou povolených
zamìøení, která se ovšem do rozhodnutí MŠMT neuvádìjí.
Souhrn kapacit jednotlivých zamìøení oboru je pak kapacitou ètyøletého studijního oboru
36 - 47- M/001 (36 -46 - 6/00) Stavebnictví.
Na škole se vyuèují u oboru Stavebnictví tato zamìøení:
36 - 47 - M/001 Stavebnictví – pozemní stavitelství
36 - 47 - M/001 Stavebnictví – stavební obnova
Novì se pak v oboru stavebnictví vyuèují tato zamìøení:
36 - 47 - M / 01 - Stavebnictví - pozemní stavitelství a konstrukce
36 - 47 - M / 01 - Stavebnictví - pozemní stavitelství a architektura
U oboru 36-46-M Geodézie vyuèujeme zamìøení 36-46-M/002 Geodézie-geodézie podle uèebních dokumentù
schválených MŠMT ÈR dne 8.1.1996 pod è.j. 10 434/96-23
s úèinností od 1.9.1995.
U oboru 78 -42 -M/001 Technické lyceum vyuèujeme podle uèebních dokumentù schválených MŠMT ÈR dne
7.7.1999 pod è.j. 24959/99-23 s platností od 1.9.1999.
Od školního roku 2009/2010 se obory 36 - 47 - M/01 Stavebnictví a 78 - 42 - M/01 Technické lyceum vyuèují
dle schválených ŠVP.
Rozhodnutí MŠMT pod è.j. 34269/05-21 ze dne 28.2.2006 byl zapsán do školského rejstøíku nový název: Støední
prùmyslová škola stavební, Opava, pøíspìvková organizace s úèinností od 28.2.2006.
Studenti v uèebnách s projektory
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III. Údaje o pracovnících školy,
jejich kvalifikaci, praxi a zpùsobilosti
Vyuèování zajišovalo 31 interních uèitelù vèetnì
øeditelky školy a jejího zástupce, vedoucího odborné
praxe a dále 7 externích uèitelù.
29 (93,5%) interních uèitelù má požadovanou
kvalifikaci, zpùsobilost a dlouhodobìjší praxi.
2 (6,5%) interních uèitelù studuje, aby dosáhli
požadované kvalifikace.
Ekonomicko-provozní práce zabezpeèuje
hospodáøka a sekretáøka. Školník s domovníkem
obsluhují kotelnu, zajišují údržbu školy a spolu se
ètyømi uklízeèkami peèují o poøádek a èistotu ve
škole a jejím okolí. Správce informaèních
a komunikaèních technologií se stará o hardware a
software VT.

Výuku jazykù zajišuje pìt uèitelek. Jedna vyuèuje
nìmecký jazyk a ètyøi jazyk anglický.
V prùbìhu školního roku 2009–2010 nastoupili 2
noví interní uèitelé.
Pøepoètený poèet pedagogických pracovníkù podle
vyuèovacích hodin je 31, interních uèitelù 29,
externích uèitelù 2 z toho nekvalifikovaných 0.

Aprobovanost vyuèujících cizích jazykù
Uèitelé

AJ

Aprobovaní

3

Neaprobovaní studující jazyk na vysoké škole pøipravující uèitele

1

FJ

NJ
1

RJ

Jiný

Celkem
4
1

Neaprobovaní se státní všeobecnou jazkyovou zkouškou
Neaprobovaní (další vzdìlání u SVP)
Ostatní neaprobovaní
Bez uèitelské kvalifikace
Dùchodci aprobovaní
Zahranièní uèitelé
Celkem

4

1

5

dodám fotku

strana 6

IV. Údaje o pøijímacím øízení pro rok 2010-2011
Na školní rok 2010-2011 podalo pøihlášku na naši školu celkem 232 žákù základních škol.
Z toho v prvním kole podalo pøihlášku 222 žákù a ve druhém kole 10 žákù.
V prvním kole bylo pøijato 120 žákù. Ne všichni žáci odevzdali zápisový lístek, proto bylo vyhlášeno také
druhé kolo pøijímacího øízení. Výbìr pøijímaných žákù byl provádìn podle bodového
ohodnocení výsledkù z matematiky a celkového prospìchu za obì pololetí osmé tøídy a prvního pololetí
deváté tøídy a dále pak podle umístìní v olympiádách vyhlašovaných MŠMT z matematiky, fyziky,
chemie a zemìpisu u oboru Geodézie. U oboru Technické lyceum žáci navíc konali pøijímací zkoušky z
matematiky.

kód oboru

Název oboru

poèet pøihlášených

poèet pøijatých

celkem

z toho dívky

celkem

odevzdalo
zápisový
z toho dívky lístek celkem z toho dívky

36 - 47 - M/01

Stavebnictví

129

35

60

18

60

18

36 - 46 - M/02

Geodézie - geodézie

52

11

30

6

26

4

78 - 42 - M/01

Technické lyceum

51

5

30

6

21

2

232

51

120

30

107

24

Celkem

pøijatých

odevzdali zápisový lístek

120

107

pøihlášeno

pøijato

232

120

89,17%

51,72%

pøihlášeno

232

46,12%

pøijato a odevzdali zápisový lístek

107
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V. Pøehledné údaje o výsledcích vzdìlávání
vèetnì výsledkù maturitních zkoušek
Celkový prùmìrný prospìch ve 2. pololetí
byl 2,604. S vyznamenáním bylo 24 žákù,
prospìlo 314 žákù, neprospìlo 46 žákù a
žádný nebyl nehodnocen.

Ve školním roce 2009–2010 nastoupilo k
dennímu studiu 391 žákù, z toho 306
chlapcù a 85 dìvèat.
Celkový prùmìrný prospìch v 1. pololetí
byl 2,596. S vyznamenáním bylo 21 žákù,
prospìlo 290 žákù, neprospìlo 75 žákù.
Jeden žák nebyl klasifikován

Celková absence žákù je 51 912
omluvených hodin, což je prùmìrnì 134,66
hodin na žáka. Neomluvených bylo celkem
2706 hodin, tj. prùmìrnì 7,02 hodin na
žáka.

Èlenìní prospìchu podle jednotlivých roèníkù za 1. pololetí školního roku 2009/2010
Roèník

Poèet žákù

Prospìlo
s vyznamenáním

Prospìlo

Neprospìlo

Snížený stupeò z chování
2.

3.

Neomluvených
hodin

Neklasifikován

Opravné
zkoušky

I.

113

6

88

19

1

0

93

0

0

II.

84

3

59

22

0

0

17

0

0

III.

86

6

59

20

1

2

223

1

0

IV.

104

6

84

14

1

1

238

0

0

Celkem

387

21

290

75

3

3

571

0

0

Èlenìní prospìchu podle jednotlivých roèníkù za 2. pololetí školního roku 2009/2010
Roèník

Poèet žákù

Prospìlo
s vyznamenáním

Prospìlo

Neprospìlo

Snížený stupeò z chování
2.

3.

Neomluvených
hodin

Neklasifikován

Opravné
zkoušky

I.

112

6

86

20

3

2

475

0

12

II.

83

4

70

9

0

0

41

0

5

III.

85

10

67

8

0

3

442

1

3

IV.

104

4

91

9

6

3

1177

0

2

Celkem

384

24

314

46

9

8

2135

0

22

Poèty omluvených a neomluvených hodin za jednotlivá pololetí školního roku 2009/2010
První pololetí

Snížený
Druhé
stupeò
pololetí
z chování

Celkem

Prùmìr na žáka

Celkem

Z toho
neomluvené

Celkem

Z toho
neomluvené

Celkem

Z toho
neomluvené

Celkem

Z toho
neomluvené

I.

5 792

93

8 287

475

14 079

568

125,31

5,05

II.

4 735

17

4 853

41

9 588

58

114,83

0,69

III.

6 079

223

7 583

442

13 662

665

159,79

7,78

IV.

7 491

238

7 092

1 177

14 583

1 415

140,22

13,61

Celkem

24 097

571

27 805

2 135

51 912

2 706

134,66

7,02

Roèník
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Opravné zkoušky probìhly 27.8.2010 a 30.8.2010 a bylo vykonáno 28 zkoušek.
Opravných zkoušek se zúèastnilo celkem 22 žákù, z toho 16 žákù mìlo jednu opravnou
zkoušku a 6 žákù mìlo dvì opravné zkoušky.

Prùbìh a výsledky opravných a komisionálních zkoušek

Roèník

I.

II.
III.

IV.
Celkem

Tøída

Poèet žákù

Prospìl

Neprospìl

1.A

3

0

3

1.B

4

2

2

1.G

3

2

1

1.L

2

2

0

2.A

3

3

0

2.B

2

2

0

3.A

1

1

0

3.B

1

0

1

3.L

1

1

0

4.G

1

1

0

4.L

1

0

1

22

14

8
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Výsledky maturitních zkoušek

V tomto školním roce maturovaly ètyøi tøídy,
z toho jedna tøída se zamìøením Stavebnictví pozemní stavitelství, jedna tøída se zamìøením
Stavebnictví – stavební obnova, jedna tøída se
zamìøením Geodézie – geodézie a jedna se
zamìøením Technické lyceum.

Ve druhém termínu maturovala tøída 4.B oboru
Stavebnictví, zamìøení Stavební obnova a tøída 4.L
Technické lyceum v termínu od 31.5. do 4.6.2010.

Ústní maturitní zkoušky probíhaly ve dvou
termínech. V prvním maturovali od 24.5. do 28.5.
2010 žáci tøídy 4.A oboru Stavebnictví - zamìøení
Pozemní stavitelství a tøídy 4.G oboru Geodézie geodézie.

Celkem ze 104 žákù maturovalo v øádném termínu
95 žákù. 8 žákù neprospìlo v závìru 4. roèníku.
1 žák maturoval v náhradním termínu.
S vyznamenáním maturovalo 5 žákù, což je 5% z
poètu maturantù.

Údaje o výsledcích maturitních zkoušek 2010 v øádném termínu (24.5. - 4.6. 2010)
kód oboru

Forma
studia

Poèet
žákù
ve tøídì

Celekem
maturovalo

Prospìli
s vyznamenáním

Prospìli

Neprospìli

36 - 47 - M/001

Stavebnictví
- pozemní stavitelství

Denní

34

32

2

26

4

36 - 47 - M/001

Stavebnictví
- stavební obnova

Denní

23

22

2

15

5

36 - 46 - M/002

Geodézie
- geodézie

Denní

18

15

0

14

1

78 - 42 - M/001

Technické lyceum

Denní

29

27

1

20

6

104

96

5

75

16

Celkem

Údaje o výsledcích maturitních zkoušek 2010 v náhradním termínu (8.9. 2010)
Forma
studia

kód oboru

Poèet
Celekem
oprávnìných
maturovalo
žákù

Prospìli
s vyznamenáním

Prospìli

Neprospìli

36 - 47 - M/001

Stavebnictví
- pozemní stavitelství

Denní

4

4

0

4

0

36 - 47 - M/001

Stavebnictví
- stavební obnova

Denní

5

5

0

5

0

36 - 46 - M/002

Geodézie
- geodézie

Denní

2

2

0

1

1

78 - 42 - M/001

Technické lyceum

Denní

5

5

0

5

0

16

16

0

15

1

Celkem
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VI. Údaje o dalším vzdìlávání
pedagogických pracovníkù
Další vzdìlávání pedagogických pracovníkù bylo organizováno pøevážnì individuálnì formou odborných
semináøù a studiem literatury.
Jeden uèitel ukonèil studium matematiky pro støední školy na Pøírodovìdecké fakultì Ostravské
univerzity v Ostravì a zaøadil se tak mezi kvalifikované uèitele.
Jedna uèitelka získala vysokoškolské vzdìlání studiem na Pedagogické fakultì v bakaláøském studijním
programu Specializace v pedagogice ve studijním oboru Lektorství cizího jazyka - Anglický jazyk, na
Masarykovì univerzitì v Brnì. Dále bude pokraèovat v magisterským studiem.
Jedna z uèitelek studuje kombinované studium angliètiny pro školskou praxi na Slezské univerzitì v
Opavì, èímž si rozšiøuje svou aprobaci o další pøedmìt. Øeditelka školy ukonèila Studium pro øeditele
škol a školských zaøízení podle §5 odst. 2 zákona
è. 563/2004Sb. a §5 vyhlášky 317/2005Sb.
Školní metodièka prevence sociálnì patologických jevù zahájila studium prevence sociálnì
patologických jevù (KVIC).
Uèitelé se také prùbìžnì úèastnili školení Centra pro zjišování výsledkù vzdìlávání, plnili cerftifikaèní
podmínky a k dnešnímu dni má naše škola tøi hodnotitele èeského jazyka a literatury, dva hodnotitele
anglického jazyka a jednoho hodnotitele nìmeckého jazyka. Všichni jsou hodnotitelé ústní i písemné
èásti maturity. Dále má naše škola 12 zadavatelù a 1 školního komisaøe.

Další vzdìlání pedagogických pracovníkù vèetnì øeditelky je uvedeno v následující tabulce
Ekonomika

Fyzika

Callida Praha - euro CALC 3

poèet
úèastníkù

2

- Junior Achievement

1

- Rozpoètování

1

Další vzdìlávání pedagogických pracovníkù MŠMT

1

pod è.j. 27 369 / 2007 - 25 554 (astrofyzika)
Odborná stáž

Mayr Melnhof Holz Paskov (MSDK)

2

Odborná exkurze

tøídní uèitelé

22

Ostravské dopravní stavby

2

Paskov

1

VŠB - TU

4

SPŠ stavební, Opava - Ytong

2

Heluz

4

Wienerberger

4

ITO

2

Schiedel

4

Aquasanning

2

Katastrální úøad

2

Techfloor

4

DEKTRADE

4

Den Braven

4

Schöck-Wittek

4

Grundfos

2

Odborné pøednášky
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Siemens

2

Czesha Kopøivnice

2

komunikace, spolupráce, didaktika

1

Matematika - ICT ve výuce matematiky

1

NVI Ostrava

3

Cermat Praha

4

Cermat Praha

4

NVI Ostrava

3

Goethe institut Praha

1

Oxford Univerzity Press Ostrava

1

Prevence negativních jevù

KVIC

5

Øízení právo

Aplikace zákona o finanèních kontrolách ve škole

1

Hospodaøení a FKSP ve školství

1

Odborný semináø

Èeský jazyk
Cizí jazyky
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VII. Údaje o výsledcích inspekèní èinnosti
provedené Èeskou školní inspekcí
Ve školním roce 2009 - 2010 ve dnech 10. - 12. února 2010 probìhla inspekce ÈŠI.
Pøedmìtem inspekèní èinnosti bylo:
- zjistit a shodnotit podmínky, prùbìh a výsledky vzdìlávání podle pøíslušných vzdìlávacích programù
- zjistit a analyzovat informace o výchovì ke zdraví
- zjistit a analyzovat stav matematické gramotnosti žákù
Celkové hodnocení školy:
Èinnost školy je v souladu s rozhodnutím o zaøazení do rejstøíku škol a školských zaøízení.
Škola zajišuje bezpeènost žákù, podporuje jejich zdravý fyzický i psychický vývoj.
Vyhodnocuje zdravotní a bezpeènostní rizika vèetnì šikany a pøijímá opatøení k jejich minimalizaci.
Škola hospodárnì využívá pøidìlené finanèní prostøedky ze státního rozpoètu a standartnì využívá
ostatní zdroje.
Rovnost pøístupu ke vzdìlání je zajištìna, pøi pøijímání žákù ke vzdìlávání škola postupuje v souladu
s právními pøedpisy.
Poskytování vzdìlávání probíhá v souladu s platnými uèebními dokumenty. Svou èinností škola
pøíkladnì zajišuje všestranný rozvoj osobnosti žákù.
Výchovu ke zdraví škola zajišuje standartním zpùsobem. Matematická gramotnost žákù je na
standartní úrovni, oblast geometrie je na nadstandartní úrovni.

Vybavení posilovny

Vybavení poèítaèových uèeben
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
na veøejnosti
Prezentace školy na veøejnosti
Ve školním roce 2009/2010 jsme školu propagovali pomocí plakátù umístìných na plakátových plochách a ve
všech dopravních prostøedcích Mìstské hromadné dopravy v Opavì s nabídkou oborù otevíraných ve školním
roce 2010/2011, s pozvánkou na Dny otevøených dveøí a Den stavitelství a architektury
Uskuteènili jsme Den otevøených dveøí: 18. 11. 2009 a 4. 2. 2010
Uspoøádali jsme na naší škole pro opavský region Den stavitelství a architektury v sobotu 28. 11. 2009,
který je celostátnì vyhlášen SIA ÈR – Radou výstavby. Bìhem dne probìhla pøednáška odborníka Státního
fondu životního prostøedí Zelená úsporám, pøednáška Magistrátu mìsta Opavy o novì pøipravované cyklotrase
Opava – Krnov, pøednáška Oddìlení rozvoje mìsta z Magistrátu mìsta Opavy Integrovaný rozvojový plán na
obnovu sídlištì Opava – Kateøinky, prezentace firmy Slezské stavby Opava…
Organizovali jsme samostatné profilové dny, kde pøedstavujeme žákùm ZŠ naši školu a obory, které vyuèujeme
tak, že jsou žáci aktivnì zapojeni do programu: pro ZŠ Englišova, ZŠ Edvarda Beneše, ZŠ Ochranova.
Prezentovali jsme naši školu pøímo na školách základních v celé naší spádové oblasti, dále v rámci burzy
støedních škol dne 21. až 22. 10. 2009 na Veletrhu pracovních pøíležitostí v Bruntále, 11. až 12. 11. 2009 na
Informì v Opavì.
Mìli jsme reklamu na studium na naší škole v novinách Region a Sedmièka

Profilový den pro žáky ZŠ

Den otevøených dveøí
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Údaje o dalších aktivitách naší školy
Na úseku tìlovýchovy a sportu
Vyuèovací hodiny TEV byly oduèeny podle tématických plánù, bylo respektováno cvièení v koedukovaných
skupinách a výuka ve dvouhodinovkách. Bylo dbáno na optimální zatížení studentù, dodržování
bezpeènostních a hygienických požadavkù.
V hodinách TEV byla podle rozpisu zajištìna výuka „Ochrana èlovìka za mimoøádných událostí".
Vìnovali jsme stálou péèi údržbì školní tìlocvièny a høištì .
V letošním roce jsme zorganizovali dva sportovní kurzy.
Oba byly uspoøádány v rekreaèním støedisku Zálesí v Budišovì nad Budišovkou.
První kurz - tøída 3.B
- termín 7. - 11. 6. 2010
- vedoucí kurzu - Mgr. Holasová
- instruktoøi: Mgr. Ing. Kartous, Mgr. Šrom, Ing. Kotala
Druhý kurz - tøída 3.A a 3.L
- termín 14. - 18.6. 2010
- vedoucí kurzu - Mgr. Šrom
- instruktoøi: Mgr. Ing. Kartous, Ing. Gebauer, Ing. Kothánková, Mgr. Kacíøová
Žáci kromì cyklistiky absolvovali vodácký výcvik na kánoích, lezení a slaòování na skále v Kružberku, výuku
topografie a støelby, bìžecké závody, ve kterých uplatnili nauèené dovednosti.

Doplòkové aktivity sportovního kurzu

Mezitøídní turnaje:
V letošní školním roce jsme uskuteènili mezitøídní turnaje ve florbalu, volejbalu a futsalu.
Turnaje ve volejbalu se zúèastnilo 10 tøíd školy, celkem asi 70 studentù. V kategorii prvních a druhých
roèníkù zvítìzila tøída 2.A, v kategorii tøetích a ètvrtých roèníkù zvítìzila tøída 3.A
Turnaje ve florbalu se zúèastnilo 6 tøíd školy, celkem asi 40 studentù. Zvítìzila tøída 2.L.
Turnaje ve futsalu se zúèastnilo 8 tøíd školy, celkem asi 60studentù. Zvítìzila tøída 2.A.
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Reprezentace školy na okresních, krajských a celostátních závodech:
Plavání
- okresní kolo - družstvo chlapcù 2. místo
Šachy
- okresní kolo - družstvo chlapcù 3. místo
Volejbal
- okresní kolo - družstvo chlapcù 3. místo
Martínkùv memoriál ve volejbale
- družstvo chlapcù 4. místo
Basketbal
- okresní kolo - družstvo chlapcù - nepostoupili ze skupiny
Olympijský šplh
- okresní kolo - družstvo chlapcù 1. místo
- krajské kolo - družstvo chlapcù 2. místo
Lehká atletika
- okresní kolo - družstvo chlapcù 6. místo
Florbal
- okresní kolo - družstvo chlapcù 6. místo

Ostatní aktivity:

Hokejbal
- turnaj proti drogám - družstvo chlapcù 5.místo
Stolní tenis
- okresní kolo - družstvo chlapcù 1. místo
- krajské kolo - družstvo chlapcù 2. místo
Silový víceboj
- okresní kolo - družstvo chlapcù 1.místo
- krajské kolo - družstvo chlapcù 3.místo
Pøespolní bìh
- okresní kolo - družstvo chlapcù 4.místo

S nìkterými tøídami (3.A, 3.B, 4.G) , které
mìly dvì hodiny TEV spojeny, jsme v jarních
termínech navštìvovali AB squash centrum. V
pøedvánoèním èase jsme zorganizovali soutìž
Vánoèní laka (skok vysoký), soutìž ve
stolním tenise a pøetahování lanem mezi
tøídami.
Ve spolupráci s volejbalovými družstvy
Slezanu Opava byl proveden nátìr tìlocvièny.
Prùbìžnì byla provádìna údržba v posilovnì
školy.

Volejbalový turnaj
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Na úseku matematicko – fyzikálním
Celostátní matematická soutìž žákù SOŠ
Poèet úèastníkù: 8 žákù (2 z každého roèníku)
Umístìní: 8. místo Barbora Èerná 4.A
Pøírodovìdný klokan
Školní kolo: 51 žákù (1. a 2. roèník)
Vítìzové:
Lukáš Teuer 2.L
Václav Šulc 2.L
Jakub Chlachula 2.L
Logická olympiáda
Krajské kolo:

Lukáš Teuer 2.L – 5. místo
Jakub Malchárek 4.L – úèast
Celostátní kolo: Lukáš Teuer 2.L – 6. místo

Fyzikální olympiáda
Školní kolo: Martin Cibulka 2.L
Novoroèní matematická soutìž
Školní kolo: 32 žákù (soutìž nemá další kola)
Vítìzové: 1. kategorie - 1. a 2. roèník
Daniel Herrmann 2.L
Lukáš Teuer 2.L
Martin Cibulka 2.L
2. kategorie - 3. a 4. roèník
Václav Bartosch 3.A
Barbora Èerná 4.A
Lucie Rybková 4.A
Matematický klokan
Školní kolo: 55 žákù
Vítìzové:
kategorie junior:
1.Lukáš Teuer 2.L
2.Václav Šulc 2.L
3.Jakub Chlachula 2.L
kategorie student:
1.Jakub Melecký 4.L
2.Lucie Rybková 4.A
3.Marek Nosek 3.B
Okresní kolo: L. Teuer se ve své kategorii umístil na 2. místì v okrese
SUDOKU
Školní kolo: 53 žákù
Vítìzové:
1.Lukáš Teuer 2.L
2.David Odstrèil 3.B
3.Monika Mocková 4.L
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Na úseku odbornosti
Na základì vítìzství našeho žáka v celostátním kole Støedoškolské odborné èinnosti byl žák Lubomír Fiala
vyhodnocen mezi nejlepšími studenty Moravskoslezského kraje.

Støedoškolská odborná èinnost
Okresní kolo:
1. místo: Mìstská knihovna v Dolním Benešovì / Martin Struhala, Pavel Pelka
kategorie Stavebnictví, architektura a design interiérù
1. místo: Modely budov v aplikaci Google Earth / Jiøí Darida, Tomáš Harasim
kategorie Geologie a geografie
1. místo: Výukový program mostních konstrukcí / Jiøí Dluhoš, Vojtìch Øeháèek
kategorie Tvorba uèebních pomùcek, didaktická technologie
2. místo: Telekomunikaèní vysílaè s rozhlednou a meteorologickou stanicí / Jan Kramáø kategorie Stavebnictví,
architektura a design interiérù
3. místo: Galerie v Opavì / Tomáš Lehnert
kategorie Stavebnictví, architektura a design interiérù
Krajské kolo:
1. místo: Modely budov v aplikaci Google Earth / Jiøí Darida, Tomáš Harasim
kategorie Geologie a geografie
1. místo: Výukový program mostních konstrukcí / Jiøí Dluhoš, Vojtìch Øeháèek
kategorie Tvorba uèebních pomùcek, didaktická technologie
2. místo: Telekomunikaèní vysílaè s rozhlednou a meteorologickou stanicí / Jan Kramáø kategorie Stavebnictví,
architektura a design interiérù
3. místo: Mìstská knihovna v Dolním Benešovì / Martin Struhala, Pavel Pelka
kategorie Stavebnictví, architektura a design interiérù
Celostátní kolo:
1. místo + cena prorektora ÈVUT za nejlepší technickou práci:
Telekomunikaèní vysílaè s rozhlednou a meteorologickou stanicí / Jan Kramáø
kategorie Stavebnictví, architektura a design interiérù

Telekomunikaèní vysílaè s rozhlednou a meteorologickou stanicí / Jan Kramáø
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Soutìž Wienerberger
V 1. kole soutìžní kategorie - projekt rodinného domu se umístili:
1. místo: Filip Dohnal
2. místo: Marek Nosek
3. místo: Hana Staòková
V 1. kole soutìžní kategorie - projekt obèanské stavby se umístili:
1. místo: Tomáš Èernota (Autoservis)
2. místo: Petr Spiller (Sídlo firmy ACDP)
3. místo: Lukáš Kratina (Bowling)
2. kolo – celostátní se zatím nekonalo, bude probíhat až ve školním roce 2010/2011.

Soutìž Velux – Rodinný dùm s obytným podkrovím
Postup do celostátní soutìže – Martin Klanica, Václav Bartosch

Soutìž v grafických programech 2010

Organizátorem celostátní soutìže v projektování rodinného domu v grafických programech je Støední
prùmyslová školy stavební v Èeských Budìjovicích. Náš žák Martin Struhala se umístil na krásném 12. místì a
žák Pavel Pelka na13. místì mezi stovkou soutìžících z celé republiky.

Na úseku jazykù
Škola organizovala pro žáky školní zájezd do Anglie, kde žáci byli ubytovaní v anglických rodinách, navštívili
Londýn a okolí. Seznámili se s historií a architekturou této lokality.
Naši žáci tøikrát navštívili divadelního pøedstavení v anglickém jazyce.
Škola uspoøádala soutìž v anglické konverzaci.
V letošním školním roce jsme pro studenty naší školy uspoøádali výtvarnou a literární soutìž na téma Svìt je
bájeèné místo k narození, do které se žáci s chutí zapojili.

Na úseku kultury
Navštívili jsme s žáky divadelní pøedstavení (Carlo Goldoni: Poprask na lagunì).
Škola ve spolupráci se SRPŠ a Nadaèním fondem pøi SPŠ stavební upoøádala Ples stavbaøù.
Škola ve spolupráci se SRPŠ a Nadaèním fondem pøi SPŠ stavební zorganizovala také na konci školní roku školní
akademii, tzv. Absolventská, kde se žáci rozlouèili s absolventy roku 2009/2010.

Ples stavbaøù
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IX. Údaje o prevenci sociálnì patologických jevù
Preventivní školní strategie se naplòuje specifickou a nespecifickou formou a zamìøuje se jak na žáky, tak na
uèitele. Školním metodikem prevence je Mgr. Marcela Hadamèíková, preventivní školní tým je tvoøen
Ing. Karlou Labudovou (øeditelka školy), Mgr. Dagmar Holasovou (výchovná poradkynì) a Mgr. Marcelou
Hadamèíkovou (školní metodik prevence). Dùležitá je spolupráce s rodièi žákù a s ostatními pedagogy, stejnì
jako s Pedagogicko psychologickou poradnou v Opavì.
Specifická prevence se zamìøila na tvoøení pozitivního a kreativního klimatu školy, zlepšení komunikace mezi
pedagogy a žáky, zvýšení zapojení žákù na chodu školy, na škodlivost patologických jevù. Nespecifická
prevence se zamìøila na rozvíjení asertivity, komunikaèních a sociálních schopností žákù.
Žáci se zapojili do projektu Connetions poøádaného organizací ELIM. Cílem bylo vytvoøení pohyblivého obrazce
z lidských tìl dle jejich návrhu a vlastní režie, který bude pro dosažení vizuálního efektu nafilmován a
vyfotografován z ptaèí perspektivy. Po ukonèení celého projektu se zapojili do hlasování škol o nejpovedenìjší
obrazec a zúèastnili se slavnostní prezentace v kinì Mír.
Zorganizovali jsme adaptaèní kurzy pro žáky 1. roèníkù, jejímž smyslem je vytvoøení základu sociálních vztahù
ve tøídì, vzájemné poznávání se žákù i pedagogù v mimoškolním prostøedí.
Letos poprvé jsme uskuteènili celoškolní vzdìlávací akci Exit tour. Studenti absolvovali interaktivní pøednášky
na téma Sex, AIDS a vztahy, Drogy, Holocaust, Kouøení, Šikana. Žáci také absolvovali vystoupení rockové
skupiny Dismas, besedu s americkými studenty a mnozí ze studentù se zúèastnili také dalších doprovodných
programù – besedy v klubu Elim. Zvláš zaujala pøednáška pana Tomáše Graumanna – Dvakrát zachránìné dítì,
která se dotýkala holocaustu. Pro žáky byla pøedevším zajímavá forma, nebo byli aktivnì zapojeni do diskusí,
uèili se formulovat své názory a zároveò respektovat názory ostatních.
Zapojili jsme se do projektu Jeden svìt na školách, Pøíbìhy bezpráví, poøádaného organizací Èlovìk v tísni.
Studenti 3. roèníkù zhlédli projekci filmu Hitler, Stalin a já, po nìmž následovala diskuse o politickém bezpráví,
svobodì a historických milnících našeho státu.
Zúèastnili jsme se besedy v Mìstské knihovnì Petra Bezruèe, projekce filmu Unicef Neviditelné dìti,
akce Stavby z papíru – soutìž kolektivù apod.
Na popud zájmu ze strany našich žákù jsme uspoøádali výuku dance lesson, break dance v naší tìlocviènì.
Realizovali jsme v rámci pøíhranièní spolupráce spoleèný projekt „JAK FORMAN I WAJDA – PIERWSZE KROKI“
s Gymnáziem è.2 v Ratiboøi (Gimnazjum nr 2 z oddzialami integracyjnymi i sportowymi im.Czeslawa Milosza
w Raciborzu). Naši a polští žáci spoleènì zakonèili projekt natoèením polsko-èeského filmu „ Buï sebou“,
jehož projekce se žáci naší i polské školy úèastnili v ratiboøském centru kultury Strzecha.
Navštívili jsme filmové pøedstavení Katka. Film je vìnován tématu drog.
V rámci projektu Brána k technické kariéøe, do kterého je škola zapojena, žáci absolvovali kariérová
poradenství, což jim napomohlo k sebeuvìdomìní se a k dalším možnostem profesionálního rùstu.
Žáci se aktivnì spolupodíleli na kulturním programu Plesu stavbaøù a akce Absolventská.
Samozøejmì se žáci aktivnì úèastnili nejrùznìjších typù soutìží, a už odborných, sportovních, matematických,
jazykových, výtvarných apod., jak už je uvedeno v pøedchozí èásti výroèní zprávy.
Žáci, uèitelé i nepedagogiètí pracovníci školy uskuteènili adopci na dálku. Adoptovali jsme chlapce z Indie,
kterému je 14 let, a kterému pøispíváme na školné na Joy Krishnapur High School roèním penìžitým pøíspìvkem.
S chlapcem udržujeme písemný kontakt.
Škola aktivnì spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou. V tomto školním roce studovalo na naší
škole 15 žákù s vývojovými poruchami uèení. Jednalo se o dysgrafii, dyslexii, dysortografii, dysfázii a susp.
hereditární etiologii. U pìti žákù bylo doporuèeno pøihlížet ke speciálním vzdìlávacím potøebám.
Veškeré problémy se studiem èi s chováním žákù byly prùbìžnì øešeny s rodièi i pedagogy, samozøejmì další
možností øešení problémù zùstávají tøídní schùzky. Zavedli jsme od záøí tohoto školního roku pøehled klasifikace
a zmìny rozvrhu pøes internetové stránky, zavedli jsme studentské prùkazy. Obìma kroky se výraznì zlepšila
informovanost rodièù, což se bezprostøednì projevilo na zlepšení a urychlení vzájemné komunikace mezi školou
a rodièi.
Souèasnì spolupracujeme s domovy mládeže, kde je vìtšina žákù ze vzdálenìjších lokací ubytována.
Dále spolupracujeme s úøadem práce, prùbìžnì sledujeme uplatnìní našich žákù na trhu práce
a pomáháme je umísovat do jednotlivých firem. Využíváme také spolupráce s Krizovým centrem Pod
sluneèníkem, Mìstskou policií, Hasièským záchranným sborem Opava, Mjr. Kalusem (vìznice), Renarkonem
(centrum primární prevence), Arekou a centrem Elim (volnoèasové centrum).
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X. Základní údaje o hospodaøení školy
Výnosy
Celkové výnosy v roce 2009 èinily z hlavní èinnosti 21 486,32 tis. Kè z toho z pronájmu majetku 150,62 tis. Kè
tj. pokles oproti roku 2008. Provozní dotace – pøíspìvek na provoz od zøizovatele na rok 2009
èinil 20 911,- tis. Kè tj. o 6 % více oproti roku 2008.
Ostatní výnosy (úroky, zúètování fondù, výnosy min.let) èinily 424,70 tis.Kè.

Náklady
V roce 2009 èinily celkové skuteèné náklady organizace v hlavní èinnosti 21 474,25 tis. Kè.
Z toho mzdové náklady èinily 12 407,79 tis. Kè, sociální, zdravotní pojištìní a FKSP èinilo 4 534,62 tis. Kè,
ONIV èinil 476,04 tis. Kè a provozní náklady èinily 4 055,8 tis. Kè.

Doplòková èinnost
V rámci doplòkové èinnosti jsme v roce 2009 uskuteènily jen kurz anglického jazyka. Tento kurz provádìli
uèitelé naší školy.
Hospodáøský výsledek èiní 2 280,- Kè.

Výsledek hospodaøení
Zlepšený výsledek hospodaøení èiní celkem za organizaci 14 342,57 Kè (z hlavní i doplòkové èinnosti).
Hospodáøský výsledek z hlavní èinnosti èiní 12 062,57 Kè a byl dosažen z vlastních zdrojù a to pøedevším
šetrným hospodaøením.
Hospodáøský výsledek z doplòkové èinnosti èiní 2 280,- Kè .
Celkový zlepšený hospodáøský výsledek navrhujeme rozdìlit do fondu odmìn – èástku 2 000,- Kè
a do rezervního fondu – èástku 12 342,57 Kè, abychom v pøípadì nedostatku mzdových prostøedkù mohli
èerpat fond odmìn a odvody uhradili z rezervního fondu.

Úèelové dotace ze státního rozpoètu
V roce 2009 byly naší organizaci poskytnuté úèelové prostøedky ze státního rozpoètu na pøímé vzdìlávání
16 407,- tis. Kè, což je oproti roku 2008 (16 066,- tis. Kè) o 2% více
a úèelové prostøedky na vzdìlávání – Rozvojové programy celkem ve výši 817,- tis. Kè.
Celkem bylo èerpáno prostøedkù na platy 12 182,789 tis. Kè. Z toho z pøímých nákladù na vzdìlávání bylo
èerpáno na platy 12 182,736,- tis. Kè a z fondu odmìn 53,- Kè. Ostatní platby za provedenou práci èinily
celkem 254,922 tis. Kè, z toho z pøímých nákladù na vzdìlávání 225,- tis. Kè a z ostatních zdrojù 29,922 tis. Kè.
Odvody pojistného (zdravotní, sociální) èinily 4 096,587 tis. Kè a odvody FKSP èinily 243,655 tis. Kè. Na pøímý
ONIV bylo èerpáno 476,040 tis. Kè a to na zakoupení uèebních pomùcek, SW, cestovné, školení DVPP,
zakoupení ochranných prac.pomùcek a pøíspìvek na stravování zamìstnancùm.
Tyto úèelové prostøedky byly vyèerpány.

Úèelové dotace z rozpoètu zøizovatele
Úèelové prostøedky ve výši 50 000,- Kè na pokrytí nákladù v oblasti ICT realizovaných školou v roce 2009,
pøedevším na pøipojení k internetu, dále na zajištìní ICT infrastruktury a vybavení informaèními a
komunikaèními technologiemi vèetnì obnovy stávajícího vybavení, poøízení potøebného výukového,
kanceláøského a dalšího software a informaèních zdrojù souvisejících se vzdìlávacím procesem správu
ICT infrastruktury, zajištìní provozuschopnosti ICT infrastruktury, vzdìlávání pedagogických pracovníkù
v oblasti ICT a další potøebné výdaje. Tyto prostøedky jsme použili na pøipojení k internetu a zakoupení
výukového softwarového programu.
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XI. Údaje o pøedložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojù

Podpora odborného vzdìlávání na støedních školách MSK
Klíèové aktivity projektu
1. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborù, vèetnì zvyšování motivace žákù ke vzdìlávání v tìchto
oborech - doplòkové motivaèní aktivity - žáci ZŠ
V rámci aktivity jsou na partnerských školách realizovány dílèí aktivity pro žáky základních škol. V rámci dnù
otevøených dveøí, dnù na škole a rùzných tématických soutìží s praktickými ukázkami technické výuky vèetnì
možnosti vyzkoušení obsluhy vybraného strojního a dalšího technického vybavení a práce na jednoduchých
výrobcích získávají tito žáci pøímou pøedstavu o nabízených oborech vzdìlávání.
2. Využívání ICT ve všeobecnì vzdìlávacích a odborných pøedmìtech - pøíprava vzdìlávacích materiálù
V rámci aktivity jsou pøipravovány inovativní vzdìlávací materiály pro zkvalitnìní výuky odborných pøedmìtù na
zapojených støedních školách s dùrazem na vìtší interaktivitu a využívání ICT prostøedkù pøi výuce.
3. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborù, vèetnì zvyšování motivace žákù ke vzdìlávání v tìchto
oborech - aktivity zamìøené na žáky SŠ
V rámci aktivity jsou pro žáky zapojených støedních škol pøipravovány aktivity realizované nad rámec bìžné
výuky s cílem rozvoje praktických oborových znalostí a dovedností a zvýšení motivace k dalšímu studiu
technicky zamìøených oborù. Pøipravovány jsou oborovì zamìøené soutìže, volnoèasové odborné aktivity
rozvíjející znalosti získané pøi výuce, návštìvy odborných veletrhù a výstav, exkurze ve vybraných podnicích
apod.
4. Rozvoj partnerství a síování - partnerství, spolupráce a výmìna zkušenosti mezi školami a školskými
zaøízeními navzájem a mezi školami, školskými zaøízeními, NNO a dalšími aktéry v oblasti vzdìlávání
V rámci této aktivity budou realizovány aktivity s dùrazem na rozvoj spolupráce mezi školami navzájem a
s vazbou na podnikovou sféru:
- kurzy rozvoje klíèových kompetencí pedagogických pracovníkù
- motivaèní a propagaèní aktivity k podpoøe odborného vzdìlávání
- rozvoj spolupráce s významnými firmami v regionu apod.
V rámci projektu jsme organizovali:
- exkurze na stavební veletrh, exkurzi na Den nanotechnologií - VŠB-TU,
- návštìvy žákù ZŠ na naší škole,
- den otevøených dveøí.
- píšeme pøíruèky do odborných pøedmìtù
- spolupracovali jsme pøi vytváøení internetového portálu www.spravnysmer.cz
- 6 pedagogických pracovníkù prošlo školením mìkkých klíèových kompetencí zamìøených na spolupráci a
didaktiku.
Støední škola - brána k technické kariéøe
Nositelem je Krajská hospodáøská komora Moravskoslezského kraje jako žadatel spoleènì s partnery RPIC ViP
s.r.o. a Asociací støedních prùmyslových škol ÈR. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpoètem Èeské republiky v rámci Operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost, oblast
podpory Zvyšování kvality ve vzdìlávání.
Cílem projektu je zlepšit podmínky pro výuku technických oborù, motivovat žáky k setrvání v oboru a zvýšit
poèet absolventù nastupujících do technických profesí, na které je pøipravila støední škola.
Ambicí projektu je zajistit pro ekonomiku Moravskoslezského kraje
více vyuèených k výkonu øemesel,
více maturantù z technických støedních škol do technických profesí,
více maturantù na technické VŠ,
ménì pøedèasných odchodù žákù støedních škol ze vzdìlávání.
Obsahovì je projekt zamìøen na zkvalitnìní podmínek pro støedoškolskou výuku technických oborù vèetnì
zvyšování motivace žákù k uplatnìní v technických oborech. Projekt je založen na nezbytnosti partnerské
spolupráce støedních škol se zamìstnavateli regionu.
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Klíèovými aktivitami jsou:
produktový balíèek akcí a èinností pro motivaci k uplatnìní žákù v technických oborech,
prùzkumy a analýzy informací o regionální poptávce v technických oborech,
tvorba a provoz interaktivního portálu pro komunikaci škol, žákù a zamìstnavatelù,
podpora rozvoje systému kariérního poradenství ve støedních školách,
komunikace a spolupráce støedních škol se soukromým sektorem.
Cílové skupiny projektu tvoøí žáci a pracovníci støedních škol s technickým zamìøením.
Oèekávanými pøínosy pro cílovou skupinu žákù SŠ bude
posílení identifikace se studovaným oborem a získání kompetencí uplatnitelných v rùzných zamìstnáních,
získání vzdìláváni v souladu s trendy moderních technologií,
zvýšení informovanosti žákù o situaci na trhu práce,
zvýšení pøipravenosti žákù na práci dle potøeb zamìstnavatelù a zlepšení jejich výchozí pozice pro vstup na trh
práce; pro cílovou skupinu pracovníkù SŠ
získání kontaktu s aktuální situací a informací o potøebách trhu práce v regionu,
zvýšení kompetencí a odborný rùst,
pomoc zamìstnavatelù pøi zajišování praktického vyuèování žákù,
získání nových zkušeností a podnìtù pro práci s žáky,
navázání partnerských vazeb s jinými školami a zamìstnavateli.
V rámci projektu jsme:
- absolvovali odbornou exkurzi - ODS - dálnice Bohumín,
- naši studenti se úèastnili dvou dnù s podnikovým managementem - Technoprojekt Ostrava a SSO,
- 45 studentù prošlo kurzy kariérového poradenství,
- 3 pedagogové se úèastnili stáže v Rakousku,
- odpovídali jsme na dotazníková šetøení
- na naší škole probìhlo Technické fórum za úèasti Krajské hospodáøské komory a odborných firem MSK.
Nové pøístupy k využití ICT ve výuce pøírodovìdných pøedmìtù na støedních školách
Projekt je zamìøen na zvýšení kvality a efektivity vzdìlávání žákù SŠ v MSK v pøírodovìdných pøedmìtech
prostøednictvím poèítaèem podporovaných experimentù. Zmìny spoleènosti mìní požadavky na vzdìlávání a
jeho pøispìní k rozvoji lidských zdrojù. Poèáteèní vzdìlávání tvoøí základ k rozvoji a uplatnìní jedince ve
spoleènosti. Z výzkumù PISa 2006 v oblasti pøírodovìdné gramotnosti vyplynuly nadprùmìrné teoretické
vìdomosti a podprùmìrné dovednosti žákù SŠ, kteøí èasto neumí nabyté teoretické poznatky aplikovat. Projekt
pøispìje k posílení funkèní ICT gramotnosti a zvýšení dovedností žákù v pøírodovìdných pøedmìtech na 15 SŠ v
MSK prostøednictvím ICT pomùcek, vyvinutím metodiky jejich používání a vyškolením uèitelù. Projekt bude mít
hlavní pozitivní dopad na žáky SŠ v MSK, a to i prostøednictvím zvýšení kompetencí uèitelù, kteøí je v rámci
vzdìlávacího procesu ovlivòují. Projekt bude realizován žadatelem Ostravská univerzita v Ostravì, partnerem
MEC, o.p.s. a 15 partnerskými SŠ MSK.
Rozvoj profesního vzdìlávání pedagogù støedních odborných škol a uèiliš v oblasti døevovýroby a stavebnictví
Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitnìní profesního vzdìlávání pedagogù 6 støedních odborných škol a
uèiliš v oblasti døevovýroby a stavebnictví v Moravskoslezském kraji. Úèelem projektu je zlepšení stavu
odborného školství a vìtší provázanost jejich výuky s praxí. Realizací projektu se rozvine systém dalšího
profesního vzdìlávání pracovníkù uvedených škol prostøednictvím opakujících se odborných semináøù, kurzù,
stáží a exkurzí. Bude poskytnuta vyvážená kombinace školení, poradenství a praxe, která umožní pedagogùm
odborných pøedmìtù rozvinout své odborné dovednosti. Cílová skupina zahrnuje pedagogy odborných
pøedmìtù a pedagogy praktického výcviku. V rámci projektu chceme podpoøit spolupráci škol a
døevozpracujících firem, rozvinout odborné kompetence uèitelù, zavést aktivní metody a formy výuky v
Moravskoslezském kraji.
V rámci projektu
- jsme se zúèastnili pracovních stáží u odborných firem
- odborných semináøù pro pedagogy odborných pøedmìtù a praktického výcviku
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Popularizace a zvýšení kvality výuky døevozpracujících a stavebních oborù v Moravskoslezském kraji
Stavebnictví i døevozpracující prùmysl jsou závislé na kvalifikované, odbornì pøipravené pracovní síle, jejichž
poèet neustále klesá. Nepøíznivý trend mùže závažným zpùsobem ohrozit konkurenceschopnost tìchto
výrobních odvìtví. Z tohoto dùvodu hlavním cílem projektu je zvýšit popularitu døevozpracujících a stavebních
oborù a zkvalitnit jejich výuku s ohledem na požadavky stavebních a døevozpracujících firem a
vysokoškolských institucí - èlenù Moravskoslezského døevaøského klastru. Projekt bude zvyšovat popularitu
technických oborù u žákù ZŠ prostøednictvím propagaèních akcí a materiálù, prezentací, pøednášek a exkurzí
ve výrobì. Jedním z dalších cílù projektu je zvyšování praktické výuky na SOŠ a SOU v Moravskoslezském kraji
a vìtší provázanost s firemním sektorem. Realizací projektu bude rozvinuta úèinná spolupráce mezi
spolupracujícími subjekty, kteøí budou motivovat žáky ZŠ a SŠ ke studiu stavebních a døevozpracujících oborù a
také zvýšena uplatnitelnost absolventù na trhu práce.
V rámci projektu
- jsme se zpracovali propagaèní materiály o naší škole a nabídce technických oborù
- nás navštívili žáci ZŠ

Prezentace odborných firem na naší škole
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XII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zamìstnavatelù a dalšími partnery
pøi plnìní úkolù ve vzdìlávání
Pøi naší škole pracuje Sdružení rodièù a pøátel školy, které má 11 èlenù, pøedsedkyní sdružení je paní Beata
Baková. Zároveò se SRPŠ pøi naší škole pracuje Nadaèní fond, který èítá 7 èlenù a v letošním roce byl jeho
dlouholetý pøedseda pan Bc. Roman Poláš nahrazen panem Martinem Ulièným. Škola aktivnì spolupracuje jak se
SRPŠ tak s Nadaèním fondem a to jak pøi organizování Plesu stavbaøù, Absolventské, tak pøi nákupu uèebních
materiálù, stanovování odmìn žákùm za dobré umístìní v nejrùznìjších soutìžích apod. Nadaèní fond se aktivnì
spolupodílí na zajišování praxe našich žákù v odborných firmách regionu. Spolupráce je na velmi dobré úrovni.
Pøi škole také pracuje Školská rada, která má 9 èlenù a jejíž pøedseda je pan Ing. Kamil Grigar. Školská rada
pravidelnì schvaluje výroèní zprávu školy, školní øád, pravidla pro hodnocení výsledkù vzdìlávání žákù. Dále
projednává návrh rozpoètu a v letošním školním roce také inspekèní zprávu ÈŠI. Øeditelka školy projednala se
školskou radou koncepci školy na další období, seznámila školskou radu s novým ŠVP pro obor Geodézie a
katastr nemovitostí, ke kterému se školská rada vyjádøila. Školská rada aktivnì pomáhá pøi zajištìní spolupráce
s odbornými firmami.
Škola také spolupracuje s Hospodáøskou komorou, Svazem podnikatelù ve stavebnictví v Èeské republice,
s Èeskou komorou autorizovaných inženýrù a technikù, která naší škole poskytuje také aktuální odborné
publikace. V rámci Dne stavitelství a architektury jsme spolupracovali se Státním fondem životního prostøedí a
Magistrátem mìsta Opavy.
Škola spolupracovala dále v rámci námi poøádaných Dnù firem s firmami Dan Braven, Schöck – Wittek, Grundfos,
Techfloor, Ytong, Dektrade, Slezské stavby Opava, Schiedel, Ytong-Xella, Heluz, Wienerberger, ITO,
Aquasanning, SSO, Katastrální úøad Opava, Geometra.
Praxi vykonávali naši žáci u velkých i drobných odborných firem: Renesa, Hartop, Grygar s.r.o., Ekobau Incest
a.s., Stavikom Ostrava s.r.o., Metzl cz s.r.o., DK 1, Haza s.r.o., Stavební hmoty, Inthex, Matyito, Ferram
stavebniny s.r.o., Ing. Karel Baran, Ing. Petr Èeslík, Ing. Dobroslav Janko, Rest ART, Rybka – stavby a služby
s.r.o., Eiffage Construkction, Stanislav Stuchlík, Pavel Brisuda, Šindler Ludìk s.r.o., STAFI CZ s.r.o., Makrostav,
A.Hoøínek – Sdružení TOJA, Duda-Ob. A stav.spol.s.r.o., SSO, Leo Nedìla, Libor Pøeèek, Stavby Nykl, Sumec Jiøí,
Archiplus, Martin Fabian, Tesaøské a pokrývaèské práce Šafarèík, Ravin build s.r.o., Kowit plus s.r.o., Kahim
stavby s.r.o., Stavby Molnar, Prinex Group s.r.o., Zdenìk Midrla, Zednictví-Hradeèný, FUS a HARAZIM s.r.o.,
Ladislav Lazecký – ateliér projekt, ENVO, Eko tempo spol. s.r.o., Stavaø – Suchánek, Jan Krištof, David Nowický,
STAZO spol. s.r.o.,Václav Øíèný truhláøství, Zarest spol. s.r.o., Stasof cz s.r.o., Ruukki cz s.r.o., Renova Opava spol.
s.r.o., Tumapol-cz s.r.o., Schöck-Wittek s.r.o., René Nìmec, Jaroslav Mièek, IDEA projekt spol. s.r.o., Raab Karcer,
Petr Hendrych, GK stavby s.r.o., Techfloor s.r.o., Winro s.r.o., Ing. Pekárek – stavební spoleènost, Diana sp. Z o.o.,
Josef Bøeèek, B&F spol. s.r.o., Petr Orava, Kocuba Milan, Roman Michlovský, Klempíøství Skoupil, Šafrán-stavitel
s.r.o., Petr Maliòák zateplování a zednictví, Amset group s.r.o., ing. Illik – Rail s.r.o., K+K Dolní Benešov s.r.o.,
JGW, Donliè interiér spol. s.r.o., Libor Valušek Truhláøství, Autokredir s.r.o., Horst Schramm, Design interiéry,
Petr Gazík, Vítìzslav Pchálek, Josef Vrána zednictví, Stafa Opava s.r.o., Peersta s.r.o., Elgama, Radek Kavka,
Bogl&Krysl polska Sp.z o.o., První Hornoslezská stavební, Kony s.f., Petr Hanák zednické práce, Komenský stavby
a konstrukce s.r.o., Kados s.r.o., Ing. Homola Rostislav, Morava stavby s.r.o. Nìkteøí z našich žákù také
vykonávali praxi na Katastrálním úøadì Opava nebo na stavebních úøadech v Krnovì, Bruntále, Osoblaze.

Žáci pøi praxi na stavbách

strana 25

V letošním školním roce jsme byli osloveni obcí Dolní Benešov s žádostí o spolupráci pøi zpracování studie rekonstrukce
mìstské knihovny. Studii zpracovali dva naši žáci 4. roèníkù, prezentovali ji jak pøed radou mìsta, tak pøed
zastupitelstvem mìsta Dolní Benešov. Jejich práce se setkala s velkým ohlasem a byla mìstem dále prezentována v
místním tisku Dolnobenešovský zpravodaj.
Dále jsme byli osloveni starostou obce Bolatice s žádostí o spolupráci pøi zpracování centra obce – námìstí. Na studii
pracuje nìkolik skupin žákù, tato spolupráce nadále pokraèuje.
Škola navázala spolupráci se stavebním úøadem mìsta Hradec nad Moravicí a na základì poptávky ze strany
stavebního úøadu vymìøila s žáky polohopis a výškopis èásti území mìsta.
V rámci projektu Moravskoslezského døevaøského klastru Rozvoj profesního vzdìlávání pedagogù støedních odborných
škol a uèiliš v oblasti døevovýroby a stavebnictví se naši pedagogové úèastnili odborné stáže u firmy Mayr-Melnhof
Holz Paskov s.r.o.
Každoroènì se naši žáci spolu s pedagogy úèastní exkurzí u odborných firem dle vlastního výbìru a stavebního veletrhu
v Brnì.
Zapojili jsme se do soutìží vyhlášených firmami Velux a Wienerberger, kde naši žáci dosáhli pìkných výsledkù. Firma
Schiedel v naší škole školí pravidelnì kromì našich žákù a pedagogù také další projektanty a stavební firmy
o správném návrhu a provádìní jejich produktù.
Pøi naší škole není odborová organizace.

Studie rekonstrukce Mìstské knihovny Dolní Benešov zpracovaná žáky 4.roèníku
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XIII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdìlávání
v rámci celoživotního uèení
Na naší škole se pravidelnì konají odborné semináøe firmy Schiedel jak pro odbornou veøejnost tak pro naše
uèitele a žáky.
Stejnì tak na naší škole školí firmy z oblasti Technického zaøízení budov další odborníky z tohoto oboru.
Poøádali jsme tzv. Firemní dny, kdy firmy z oblasti stavebnictví konají odborné pøednášky dle svého zamìøení
pro žáky a pedagogy.
Pro žáky jsme organizovali prostøednictvím tøídních uèitelù odborné exkurze do stavebních a jiných technických
firem, všichni naši žáci navštívili stavební veletrh v Brnì.
V rámci celoživotního uèení Ing. Karla Labudová pokraèovala a ukonèila Studium pro øeditele škol a školských
zaøízení podle § 5 odst. 2 zákona è. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky 317/2005 Sb., Mgr. Marcela Hadamèíková
zahájila studium prevence sociálnì patologických jevù (KVIC), Ing. Mgr. Ludvík Kartous ukonèil bìhem tohoto
školního roku studium oboru uèitelství všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtù – rozšíøení pedagogické zpùsobilosti k
výuce pøedmìtu matematika na Pøírodovìdné fakultì Ostravské univerzity v Ostravì.
Uèitelé se prùbìžnì úèastnili školení ke spoleèným maturitám, školení hodnotitelù, zadavatelù, školních
komisaøù a dalších školení souvisejících s novým systémem maturitní zkoušky.
Dále se pedagogové úèastnili odborných semináøù a školení dle své specializace.

XIV. Údaje o zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programù
Škola se zapojila do rozvojového programu Moravskoslezského kraje KVALITA 2009. Stejnì jako v uplynulých
dvou letech se v jeho rámci uskuteènil projekt Testování žákù 1. roèníkù oborù vzdìlání poskytujících støední
vzdìlání s maturitní zkouškou (testy z pøedmìtù matematika, jazyk èeský, nìmecký a anglický a obecných
studijních pøedpokladù). Testování probìhlo elektronickou formou. Jedním z hlavních cílù projektu je porovnání
získaných výsledkù s výsledky, kterých žáci dosáhnou v obdobných testech ve 3. roèníku (v roce 2010 by se také
uskuteènilo testování žákù 3. roèníkù, kteøí absolvovali vstupní testování v 1. roèníku v roce 2007). Porovnáním
obou hodnot je pak možno objektivnì stanovit kvalitu vzdìlání. Projekt poskytuje výstupy jak pro žáky, tak pro
školy. Každý žák obdrží zprávu, z níž zjistí, jaké jsou jeho znalosti v porovnání s ostatními žáky téže skupiny
oborù a všemi žáky, kteøí se zúèastnili testování. Každá škola obdrží výsledky jednotlivých tøíd a školy v
porovnání se školami téže skupiny oborù a všemi dalšími školami zapojenými do projektu. Výstupy je možné
velmi dobøe využít jako jeden z podkladù pro autoevaluaci školy, tvorbu a inovaci školních vzdìlávacích
programù, pøípadnì pøi zpracování strategie školy. Realizátorem projektu je Metodické a evaluaèní centrum,
o.p.s. v Ostravì.
V letošním školním roce byl završen spoleèný projekt JAK FORMAN I WAJDA – PIERWSZE KROKI“ v rámci
spolupráce s Gymnáziem è.2 v Ratiboøi (Gimnazjum nr 2 z oddzialami integracyjnymi i sportowymi im.Czeslawa
Milosza w Raciborzu), jehož souèástí byl také týdenní pobyt ve Wisle, bìhem kterého byl natáèen studentský
film. Film s názvem „ Buï sebou“ byl v letošním školním roce sestøíhán a ozvuèen a probìhlo slavnostní
promítání filmu za pøítomnosti žákù i pedagogù v ratiboøském centru kultury Strzecha.
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