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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

Název školy:

Sídlo školy: 
IZO zaøízení:

IZO øeditelství:
IÈ:

Právní forma:
Zøizovatel:

Øeditelka školy:

I. Základní údaje o škole

Okres

Opava

Bruntál

Nový Jièín

Ostrava

Olomouc

Jeseník

Pøerov

Frýdek-Místek

Vsetín

Karviná

žákù

249

90

18

7

3

2

1

1

1

1

249

90

18

7

3

2

1

1

1

1

66,8

24,1

4,8

1,9

0,8

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3

%

Tabulka podle okresù

Škola má regionální charakter. 
Školu navštìvují žáci Moravskoslezského, 
Olomouckého a Zlínského kraje
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Ve školním roce 2011–2012 studovalo na 
škole celkem 373 žákù, z toho 296 chlapcù 
a 77 dívek.

Na škole bylo celkem 16 tøíd denního 
studia s maturitní zkouškou. V prvním 
roèníku byly 4 tøídy, ve druhém 4 tøídy, 
ve tøetím 4 tøídy a ve ètvrtém 4 tøídy.

Rozdìlení tøíd podle oborù a zamìøení bylo 
následující:

z toho v zamìøení:

Geodézie                               4 tøídy,

Technické lyceum                  4 tøídy,
Stavebnictví                                8 tøíd,

.

z toho v zamìøení:
Geodézie                              2 tøídy,
Geodézie a katastr nemovitostí     2 tøídy,

Pozemní stavitelství                  1 tøída,
Stavební obnova                  1 tøída,
Pozemní stavitelství a konstrukce  3 tøídy, 
Pozemní stavitelství a architektura 3 tøídy

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 ústních 
maturitních zkoušek tj. od 21.5. 
do1.6.2012 probíhala ètrnáctidenní 
soustøedìná praxe žákù na stavbách 
u firem celého regionu severní Moravy.

Studenti oboru Geodézie a katastru nemovitostí bìhem praxe

20,54%

79,36%

77

296

373
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II. Pøehled oborù vzdìlávání 

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
36 - 46 - M/002
78 - 42 - M/001
36 - 47 - M/01
78 - 42 - M/01
36 - 46 - M/01

2.
3.
4.
5.
6.

Stavebnictví
Geodézie - geodézie

Technické lyceum
Stavebnictví

Technické lyceum
Geodézie a katastr nemovitostí

denní
denní
denní
denní
denní
denní

4
4
4
4
4
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

Tøetím rokem se pak v oboru Stavebnictví vyuèují tato zamìøení:
36 - 47 - M / 01 - Stavebnictví - pozemní stavitelství a konstrukce

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. Od školního roku 2010/2011 se také obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí 
vyuèuje dle schváleného ŠVP.

Rozhodnutím 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.

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

Studenti pøi práci v odborných pøedmìtech
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4

NJ Jiný

4

III.Rámcový popis personálního zabezpeèení 
èinnosti školy

Vyuèování zajiš�ovalo 32 interních uèitelù vèetnì 
øeditelky školy a jejího zástupce, vedoucího odborné 
praxe a dále 6 externích uèitelù. 
30 interních uèitelù bylo zaøazeno mezi 
kvalifikované, 3 z nich dokonèili studium kvalifikace 
bìhem školního roku, 2 mezi nekvalifikované. 
2 uèitelé jsou uèitelé praxe se støedoškolským 
vzdìláním v oboru, což je pro výkon práce 
dostaèující.

Ekonomicko-provozní práce zabezpeèuje 
hospodáøka a sekretáøka. Školník s domovníkem 
obsluhují kotelnu, zajiš�ují 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 zajiš�uje pìt uèitelek. Jedna vyuèuje 
nìmecký jazyk a ruský jazyk a ètyøi jazyk anglický. 

V prùbìhu školního roku 2011–2012 nastoupili 
2 noví interní uèitelé.

Pøepoètený poèet pedagogických pracovníkù podle 
vyuèovacích hodin je 30,02, interních uèitelù 32, 
externích uèitelù 6 z toho nekvalifikovaných 2.

Uèitelé

Aprobovaní

Neaprobovaní studující jazyk na vysoké škole pøipravující uèitele

Neaprobovaní se státní všeobecnou jazykovou zkouškou

Neaprobovaní (další vzdìlání u SVP)

Ostatní neaprobovaní

Bez uèitelské kvalifikace

Dùchodci aprobovaní

Zahranièní uèitelé

Celkem

FJ RJ Celkem

5

6

Aprobovanost vyuèujících cizích jazykù

Hodina Odborného kreslení

11

11
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IV. Údaje o pøijímacím øízení pro rok 2012-2013

Na školní rok 2012-2013 podalo pøihlášku na naši školu celkem 97 žákù základních škol.
V prvním kole bylo pøijato 120 žákù. Všichni žáci konali pøijímací zkoušku z èeského jazyka a matematiky. 
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. 
 

Stavebnictví

Geodézie - geodézie

kód oboru

36 - 47 - M/01

36 - 46 - M/02

Celkem

poèet pøihlášených

celkem celkemz toho dívky z toho dívky z toho dívky

poèet pøijatých odevzdalo 
zápisový 

lístek celkem

83 26 70 21 1855

14 5 14 5 38

97 31 84 26 2163

Název oboru

pøijatých

84 odevzdali zápisový lístek

63

pøihlášeno

97

pøijato

84

86,6%

75%

pøihlášeno

97

pøijato a odevzdali zápisový lístek

63

64,95%

dle stavu k 31.8.2012
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V. Pøehledné údaje o výsledcích vzdìlávání
vèetnì výsledkù maturitních zkoušek

Ve školním roce 2011–2012 nastoupilo 
k dennímu studiu 373 žákù, z toho 296 
chlapcù a 77 dìvèat.

Celkový prùmìrný prospìch v 1. pololetí 
byl 2,652. S vyznamenáním bylo 13 žákù, 
prospìlo 278 žákù, neprospìlo 72 žákù 
a jeden žák nebyl hodnocen.

Celkový prùmìrný prospìch ve 2. pololetí 
byl 2,695. S vyznamenáním bylo 16 žákù, 
prospìlo 312 , neprospìlo 36 .
2,695. S vyznamenáním bylo 16 žákù, 
prospìlo 312 , neprospìlo 36 .

Celková absence  je 42 924 omluvených 
hodin, což je prùmìrnì 117,92 hodin na 

. Neomluvených bylo celkem 2523 
hodin, tj. prùmìrnì 6,93 hodin na žáka.

žákù žákù

žákù žákù

žákù

žáka

Neprospìlo Nehodnocen
Prospìlo 
s vyzna-
menáním

Roèník
3.2.

ProspìloPoèet žákù
Neomluve-

ných
hodin

103I.

II.

III.

IV.

Celkem

118094 0 34

272 4074103 0 247

225 206491 0 227

133

7213

106076

81278364

1

1

195

703

Snížený stupeò z chování

Èlenìní prospìchu podle jednotlivých roèníkù za 1. pololetí školního roku 2011/2012

Èlenìní prospìchu podle jednotlivých roèníkù za 2. pololetí školního roku 2011/2012

Roèník Celkem Celkem CelkemZ toho 
neomluvené

Z toho 
neomluvené

Z toho 
neomluvené

7934I.

II.

III.

IV.

Celkem

9 1675 8723 395 113 97,00 1,20

576247 12 3677 1765 191 823 120,65 8,03

608227 13 2957 9955 300 835 146,10 9,18

557195

1820703

8 0954 2463 849

42 92425 28917 735

752

2 523

106,51

117,92

9,89

6,93

CelkemSnížený stupeò z chováníPrvní pololetí

Poèty omluvených a neomluvených hodin za jednotlivá pololetí školního roku 2011/2012

Druhé pololetí Prùmìr na žáka

Celkem Z toho 
neomluvené

Neprospìlo Nehodnocen
Prospìlo 
s vyzna-
menáním

Roèník
3.2.

ProspìloPoèet žákù
Neomluve-

ných
hodin

134I.

II.

III.

IV.

Celkem

207895 0 79

83 3091102 5 576

95 407791 1 608

64

3616

406676

130312364

2

8

557

1820

Snížený stupeò z chování
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NeprospìlPoèet žákùRoèník ProspìlTøída

I. 1.A 6

2

3

0

3

1

1

0

3

1

1

3

4

2

0

0

30

5

1

3

0

3

1

1

0

2

0

0

2

3

1

0

0

22

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

8

1.B

1.G

1.L

II. 2.A

2.B

2.G

2.L

III. 3.A

3.B

3.G

3.L

IV. 4.A

4.B

4.L

4.G

CELKEM

Prùbìh a výsledky opravných zkoušek

Opravné zkoušky probìhly 28.8.2012 
a 29.8.2012 a bylo vykonáno 26 zkoušek.
Opravných zkoušek se zúèastnilo celkem  
30 žákù, z toho 22 žákù mìlo jednu opravnou
zkoušku a 8 žákù mìlo dvì opravné zkoušky.

Šk. rok
 2011/2012

Celkový 
prùmìrný 
prospìch

Tj. prùmìr 
na žáka

Tj. prùmìr 
na žáka

Zameškané 
hodiny 
celkem

Z toho 
neomluvených

70317 735Pololetí

Konec šk.roku

Celkem

48,723 1,9302,652

1820

2 523

25 289

42 924

69,475 5,000

117,92 6,930

2,695

2,674

Pøehled prùmìrného prospìchu a poètu omluvených a neomluvených hodin 
za jednotlivá pololetí školního roku 2011/2012 za školu
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V tomto školním roce maturovaly 4 tøídy, 
z toho jedna tøída se zamìøením Stavebnictví - 
pozemní stavitelství, jedna tøída se zamìøením 
Stavebnictví – stavební obnova, jedna tøída se 
zamìøením Geodézie a jedna se zamìøením 
Technické lyceum.

Ústní maturitní zkoušky probíhaly ve dvou 
termínech. V prvním maturovali od 21.5. do 24.5. 
2012 žáci tøídy 4.A oboru Stavebnictví - zamìøení 
Pozemní stavitelství a tøídy 4.L oboru Technické 
lyceum.

Ve druhém termínu od 28.5. do 30.5.2012 
maturovala tøída 4.B oboru Stavebnictví, zamìøení 
Stavební obnova a tøída 4.G oboru Geodézie.
 

Výsledky maturitních zkoušek

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2011/2012 
 

P?ehled výsledk? MZ v  termínu jarním  

Po?et Úsp?šn? vykonalo  
?ást  P?edm?t Obor 

Úrove?/  
forma p?ihlášených maturujících  DT PP ÚZ 

Pr?m . 
prosp?ch  

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

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

Technické 
lyceum 

Z/denní 23 21 21 20 21 2,762 

Stavebnictví  Z/denní 3 2 2 2 2 2,500 

Geodézie – 
geodézie 

Z/denní X     X 

Technické 
lyceum 

Z/denní 2 2 2 2 2 1,000 

Anglický 
jazyk 

Technické 
lyceum 

V/denní  2 2 2 1 2 3,000 

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

Z/denní 12 12 12   3,333 

S
p

o
le

?n
á

Matematika  

Technické 
lyceum 

Z/denní 22 20 20   2,050 

Pozemní 
stavitelství  

Stavebnictví  denní 41 32   32 3,055 

Stavební 
konstrukce 

Stavebnictví  denní 21 15   15 2,533 

Obnova 
budov 

Stavebnictví  denní 21 18   18 2,765 

Praktická 
zkouška 

Stavebnictví  denní 41 32  30  3,016 

Geodézie 
Geodézie – 
geodézie 

denní 12 12   12 2,500 

Mapování  
Geodézie – 
geodézie 

denní 12 12   11 3,500 

Praktická 
zkouška 

Geodézie – 
geodézie 

denní 12 12   12 3,083 

Matematika  
Technické 
lyceum 

denní 24 22  20 22 2,571 

Fyzika 
Technické 
lyceum 

denní 23 21   20 3,000 

P
ro

fi
lo

v
á

Maturitní 
práce 

Technické 
lyceum 

denní 23 21   20 1,857 

 

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2011/2012  
 

Pøehled výsledkù MZ v
 

termínu jarním
 Poèet

 
Úspìšnì vykonalo

 Èást

 
Pøedmìt

 
Obor

 

Úroveò/
 forma

 
pøihlášených

 
maturujících

 
DT

 
PP

 
ÚZ

 

Prùm. 
prospìch

 Stavebnictví

 

Z/denní

 
42

 

33

 

33

 

29

 

31

 

3,271

 Geodézie –

 
geodézie

 

Z/denní

 

12

 

12

 

12

 

10

 

12

 

3,500

 

Èeský jazyk a 
literatura

 

Technické 
lyceum

 

Z/denní

 

23

 

21

 

21

 

20

 

21

 

2,762

 
Stavebnictví

 

Z/denní

 

3

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2,500

 

Geodézie –

 

geodézie

 

Z/denní

 

X

     

X

 

Technické 
lyceum

 

Z/denní

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1,000

 

Anglický 
jazyk

 

Technické 
lyceum

 

V/denní

 

2

 

2

 

2

 

1

 

2

 

3,000

 

Stavebnictví

 

Z/denní

 

39

 

31

 

29

   

3,014

 

Geodézie –

 

geodézie

 

Z/denní

 

12

 

12

 

12

   

3,333

 

S
p

o
le

èn
á

 

Matematika

 

Technické 
lyceum

 

Z/denní

 

22

 

20

 

20

   

2,050

 

Pozemní 
stavitelství

 

Stavebnictví

 

denní

 

41

 

32

   

32

 

3,055

 

Stavební 
konstrukce

 

Stavebnictví

 

denní

 

21

 

15

   

15

 

2,533

 

Obnova 
budov

 

Stavebnictví

 

denní

 

21

 

18

   

18

 

2,765

 

Praktická 
zkouška

 

Stavebnictví

 

denní

 

41

 

32

  

30

  

3,016

 

Geodézie

 

Geodézie –

 

geodézie

 

denní

 

12

 

12

   

12

 

2,500

 

Mapování

 

Geodézie –

 

geodézie

 

denní

 

12

 

12

   

11

 

3,500

 

Praktická 
zkouška

 

Geodézie –

 

geodézie

 

denní

 

12

 

12

   

12

 

3,083

 

Matematika

 

Technické 
lyceum

 

denní

 

24

 

22

  

20

 

22

 

2,571

 

Fyzika

 

Technické 
lyceum

 

denní

 

23

 

21

   

20

 

3,000

 

P
ro

fi
lo

v
á

 

Maturitní 
práce

 

Technické 
lyceum

 

denní

 

23

 

21

   

20

 

1,857
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Pøehled výsledkù MZ v  termínu podzimním  
Poèet  Úspìšnì vykonalo  Èást

 
Pøedmìt

 
Obor

 
Úroveò/  
forma

 
pøihlášených

 
maturujících

 
DT

 
PP

 
ÚZ

 

Prùm. 
prospìch

 
Stavebnictví

 
Z/denní

 

7 DT, 11 PP, 9 
ÚZ

 

4 DT, 8 PP, 6 
ÚZ

 

4

 
8

 
5

 
3,333

 
Geodézie –

 geodézie

 

Z/denní

 

2 PP

 

2 PP

  

2

  

3,500

 

Èeský jazyk a 
literatura

 
Technické 
lyceum

 

Z/denní

 

1 PP

 

1 PP

  

1

  

3,000

 
Stavebnictví

 

Z/denní

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1,000

 

Geodézie –

 

geodézie

 

Z/denní

 

X

     

X

 

Anglický 
jazyk

 

Technické 
lyceum

 

Z/denní

 

X

     

X

 

Stavebnictví

 

Z/denní

 

8

 

5

 

4

   

3,800

 

Geodézie –

 

geodézie

 

Z/denní

 

X

     

X

 

S
p

o
le

èn
á

 

Matematika

 

Technické 
lyceum

 

Z/denní

 

X

     

X

 

Pozemní 
stavitelství

 

Stavebnictví

 

denní

 

7

 

4

   

3

 

4,000

 

Stavební 
konstrukce

 

Stavebnictví

 

denní

 

5

 

3

   

2

 

4,000

 

Obnova 
budov

 

Stavebnictví

 

denní

 

2

 

1

   

1

 

3,000

 

Praktická 
zkouška

 

Stavebnictví

 

denní

 

4

 

3

   

3

 

4,000

 

Geodézie

 

Geodézie –

 

geodézie

 

denní

 

X

     

X

 

Mapování

 

Geodézie –

 

geodézie

 

denní

 

1

 

1

   

1

 

4,000

 

Praktická 
zkouška

 

Geodézie –

 

geodézie

 

denní

 

X

     

X

 

Matematika

 

Technické 
lyceum

 

denní

 

2 písemka

 

2

  

2

  

4,000

 

Fyzika

 

Technické 
lyceum

 

denní

 

1

 

1

   

0

 

5,000

 

P
ro

fi
lo

v
á

 

Maturitní 
práce

 

Technické 
lyceum

 

denní

 

1

 

1

   

1

 

4,000

 

 
  

Pøehled celkových

 

výsledkù MZ za školní rok 2011/2012

 

 
 

Jarní termín

 

Podzimní termín

 
 

Obor

 

Termín

 

prospìl

 

prospìl 

s

 

vyzn.

 

neprospìl

 

prùm. 
prospìch

 

prospìl

 

prospìl 

s

 

vyzn.

 

neprospìl

 

prùm. 
prospìch

 

øádný

 

24

  

8

 

2,995

 

1

  

3

 

3,400

 

Stavebnictví

 

opravný

 

2

   

3,600

 

7

  

1

 

3,500

 

øádný

 

10

  

2

 

3,183

    

X

 

Geodézie –

 

geodézie

 

opravný

    

X

 

2

   

3,400

 

øádný

 

15

 

3

 

3

 

2,438

    

X

 

Technické 
lyceum

 

opravný

   

1

 

4,000

 

3

  

1

 

3,200
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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 chod školy, na škodlivost patologických jevù. Nespecifická prevence 
se zamìøila na rozvíjení asertivity, komunikaèních a sociálních schopností žákù.

V srpnu a v záøí pøipravila školní metodièka prevence Mgr. Hadamèíková minimální preventivní program 
na školní rok 2011/2012 s využitím SWOT analýzy tøídních uèitelù a dotazníkù žákù 2. roèníkù. 
Mìli jsme také projektový den pro žáky 3.L a 3.G., kde  JUDr. Jáchim pøednášel o právu. Pak následovaly 
dotazníkové aktivity na téma Klima ve tøídì, Drogové návyky, projekce výukových filmù s protidrogovou 
tématikou. Konaly se adaptaèní kurzy 1. roèníkù. 
V øíjnu probìhla pracovní schùzka školních metodikù prevence, organizovaná okresní metodièkou prevence.
Pro 2. roèníky probìhla projekce filmu Mezi stìnami, zamìøená na prevenci šikany. 
Následovala beseda na toto téma a domácí práce, v níž vyjadøovali své názory a zkušenosti.
V listopadu  jsme se potøetí zapojili do projektu Jeden svìt na školách, Pøíbìhy bezpráví, poøádaného o.p.s. 
Èlovìk v tísni, na téma Normální normalizace. Žáci 3.B zhlédli projekci filmu tentokrát na téma:  Dráty, 
které zabíjely. Poté následovala beseda s pøedsedou Konfederace politických vìzòù, panem Antonínem 
Zelenkou. Žáci zpracovali zpìtné vazby, ze kterých vyplynulo, že je velmi zaujalo jak téma, tak sugestivní 
vyprávìní pana Zelenky.
V rámci pøedvánoèního týdne se žáci zúèastnili v budovì Okresního soudu besedy s pøedsedou  JUDr. Urbanem 
o kriminalitì mládeže, ve škole dále se úèastnili besedy  o trestním právu, kterou vedl npor. Špièák z  Mìstské 
policie. O práci Policie ÈR a o zneužívání drog, alkoholu a cigaret u mladistvých pøednášel npor. Èernohorský. 
Celá škola navštívila Slezské divadlo v Opavì a zhlédla divadelní pøedstavení Sluha dvou pánù.
K dalším aktivitám patøily interaktivní hry o.s. ADRA na téma: Svìt jako globální vesnice, Zaèarovaný svìt 
chudoby, Spravedlivý obchod – Fair trade. Jako velmi pøínosný a zajímavý byl hodnocen interaktivní program 
Mgr. Ing. Mathiasové na téma : Co pro mì znamená úspìch?, který byl zorganizován pro žáky 3.roèníkù. 
Žáci 1. a 2. roèníkù se zase uèili,  „jak se efektivnì uèit“. Pøínosná byla také pøednáška Finanèní gramotnost, 
kterou vedla pracovnice Charity Opava, Bc. Vehovská. 3. roèníky se také úèastnili výstavy s pøednáškou na téma 
Cesta mìsta v Obecním domì Opava.
V lednu se žáci 1. a 2. roèníkù úèastnili preventivního programu Buï O.K. o.p.s. Renarkon na téma: 
Komunikace a Vztahy v kolektivu.
Probìhla supervize MPP okresní metodièkou prevence.
V únoru naše metodièka prevence sociálnì patologických jevù absolvovala semináø: Historie Romù 
v Èeskoslovensku ve 20. století, který byl organizován o.s. PANT na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravì.
V únoru se také naše škola zapojila do celostátní sbírky pro Obèanské sdružení Diakonie Broumov.
V bøeznu se žáci 1. roèníkù úèastnili preventivní besedy MUDr. Kováøe na téma: Rady zaèínajícím milencùm!
V dubnu jsme ukonèili vybírání dobrovolných pøíspìvku na Adopci na dálku a èástku odeslali na úèet 
Arcidiecéze Praha. 
V kvìtnu jsme se zapojili do charitativní sbírky Èeský den proti rakovinì, poøádané Ligou proti rakovinì. 

Aktivity školního roku 2011/2012 vycházejí z Minimálního školního programu. Jeho souèástí jsou také další 
akce, realizované vyuèujícími, napø. lyžaøské a cykloturistické kurzy, školní ples, letní absolventská party, 
odborné a sportovní soutìže, SOÈ a další.

ZPRÁVA O ÈINNOSTI  V OBLASTI  PREVENCE  RIZIKOVÝCH  JEVÙ  ZA  ROK  2011/2012

VI. Údaje o prevenci sociálnì patologických jevù
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Škola aktivnì spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou. V tomto školním roce studovalo na naší 
škole 24 žákù s vývojovými poruchami uèení.  Jednalo se o dysgrafii, dyslexii, dysortografii, dysfázii.
Veškeré problémy se studiem èi s chováním žákù byly prùbìžnì øešeny s rodièi i pedagogy, samozøejmì další 
možností øešení problémù zùstávají tøídní schùzky. Rodièe i žáci mají pøehled klasifikace a zmìny rozvrhu pøes 
internetové stránky, stejnì jako absenci. 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 umís�ovat 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). 

VII. Údaje o dalším vzdìlávání 
pedagogických pracovníkù

Další vzdìlávání pedagogických pracovníkù bylo organizováno pøevážnì individuálnì formou odborných 
semináøù a studiem literatury.

Školní metodièka prevence sociálnì patologických jevù  dostudovala prevenci sociálnì patologických jevù 
(KVIC).

Øeditelka školy ukonèila studium Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníkù ZŠ a SŠ v MSK 
v rámci operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost. Šlo o pilotní studium odpovídající 
§ 7 Vyhlášky 317/2005 Sb. o DVPP a Standardu MŠMP pro vedoucí pedagogické pracovníky.

Ing. Pavel Osadník a Ing. Klára Hazuchová dokonèili kvalifikaèní studium pedagogiky (KVIC).
Mgr. Jana Langrová úspìšnì ukonèila studium Lektorství anglického jazyka na Masarykovì univerzitì v Brnì.

Uèitelé se také prùbìžnì úèastnili školení Centra pro zjiš�ování výsledkù vzdìlávání, plnili certifikaèní 
podmínky a to vèetnì žákù s PUP. K dnešnímu dni má naše škola na písemné práce 3 hodnotitele èeského 
jazyka, 3 hodnotitele anglického a jednoho hodnotitele nìmeckého jazyka. Na ústní zkoušku pak 
4 hodnotitele èeského jazyka, 4 hodnotitele anglického a 1 hodnotitele nìmeckého jazyka. 
Pro žáky PUP pak na písemné práce 2 hodnotitele èeského jazyka, 1 hodnotitele anglického jazyka, 
pro ústní zkoušku 4 hodnotitele èeského jazyka a 3 hodnotitele anglického jazyka. Máme dále 27 zadavatelù, 
1 pro žáky s PUP MZ a 2 maturitní komisaøe.
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druh vzdìlávání organizátor úèastníci akce poznámka datum

školení Calida Ing. Zdeòka Tesaøíková euroCALC 27.9.2011

workshop Junior Achievement
Ing. Zdeòka Tesaøíková + 

žáci

Managerský trénink presidentù 

studentských spoleèností
12.10.2011

odborný semináø
Fakta s.r.o./akreditace MŠMT ÈR pro 

DVPP
Ing. Karla Labudová Motivace ve školství 12.10.2011

semináø
projekt ICT ve výuce pøírodovìdných 

pøedmìtù
RNDr. Miloslava Toufarová Využití ICT ve výuce fyziky 14., 15., 16.10.2011

Josef Zahel

Josef Žurek

konference Krajská hospodáøská komora Mgr. Ivo Rychtar Via Technika 20.10.2011

pøednáška Policie Èeské republiky Mgr. Marcela Hadamèíková Drogová scéna na Opavsku 3.11.2011

školení Descartes, vzdìlávací agentura RNDr. Miloslava Toufarová
Proè svítí svìtlušky aneb tajemství 

luminiscence
3.11.2011

semináø Oxford University Press

Mgr. Monika Justichová,   

Bc. Jana Langrová,          

Mgr. Simona Kacíøová,    

Mgr. Daniela Štìpánová 

Kotalová

Semináø zamìøený na výuku 

anglického jazyka na SŠ (Oxford 

Professional Development for 

Secondary Schools)

9.11.2011

semináø NAEP
Mgr. Daniela Kotalová 

Štìpánová
projekt Leonardo da Vinci 16.11.2011

semináø RESK Ing. Karla Labudová

Zmìny v odmìòování 

pedagogických pracovníkù, zmìny 

v zákoníku práce

16.12.2012

semináø Pavel Zeman Ing. Karla Labudová Zmìny ve školských pøedpisech 12.1.2012

semináø CERMAT
Ing. Karla Labudová + 

Mgr.Ivo Rychtar
Spoleèná èást maturitní zkoušky 28.11.2011

odborná stáž KHK MSK

Ing. Martin Gebauer,        

Ing. Radomír Kotala,            

Ing. Klára Hazuchová,       

Ing. Ta�ána Konùpková,         

Ing. Tomáš Fischer,        

Josef Zahel,  Josef Žurek,                      

Ing. Zita Lebedová,           

Ing. Zdeòka Tesaøíková

v rámci projektu Via technica 

odborná stáž ve firmì Intoza
21.12.2011

semináø NIDV Mgr. Ivo Rychtar

Pøíprava a vzdìlávání lektorù, 

hodnotitelù, odborných 

konzultantù, organizátorù a 

realizátorù aktivit pro nadané 

žáky,v rámci projektu "Systém 

péèe o nadané v pøírodních 

vìdách PERUN"

19.až 20.1.2012

semináø KHK MSK Mgr. Ivo Rychtar

Práce v týmu a týmová dynamika. 

Komunikaèní a prezentaèní 

dovednosti, rétorika

24.1.2012

workshop Ostravská univerzita Ostrava RNDr. Miloslava Toufarová

projekt "Nové pøístupy k využití 

ICT pøi výuce pøírodovìdných 

pøedmìtù na SŠ

2.2.2012

školení Procom Bohemia Ing. Radomír Kotala Projekce a montáž vytápìní 6.3.2012

školení NIDV Ostrava
Mgr. Daniela Kotalová 

Štìpánová

Školení pro hodnotitele ústní 

zkoušky z ANJ
8.3.2012

školení PPP Opava Mgr. Marcela Hadamèíková
Školení preventistù sociálnì 

patologických jevù
26.4.2012

školení Gefos

Ing. Pavel Osadník,  

Ing.Lucie Švancarová,                       

Ing. Jiøí Doèkal 

GPS 24.5.2012

semináø NAEP
Mgr. Daniela Kotalová 

Štìpánová
projekt Leonardo da Vinci 29.8.2012

workshop Pøírodovìdecká fakulta OU

RNDr. Miloslava Toufarová, 

Ing.Mgr.Ludvík Kartous, 

Mgr.Eva Vengøínová, 

Mgr.Radovan Rohovský

Èísla a jejich vlastnosti v rámci 

Zvyšování odborných kompetencí 

pracovníkù škol a školských 

zaøízení v MSK v oblasti 

matematiky, VT a využívání ICT ve 

školách (OP VK)

30.8.2012

20.2.2012

školení

Obèanské sdružení PANT, místo konání: 

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-

Poruba

Mgr. Marcela Hadamèíková
Workshop "Romové v 

Èeskoslovensku ve 20. století"
23.2.2012

školení NIDV Ostrava Mgr. Monika Justichová
Školení pro hodnotitele ústní 

zkoušky z CJL

projekt MSK TIME v rámci Operaèního 

programu Vzdìlávání pro 

konkurenceschopnost

17.10.2011
VP Moderní domovní instalace, 

svaøování

Mgr. Simona Kacíøová

Vzdìlávání 2011/2012

školení NAEP
Semináø pro novì schválená 

partnerství škol Comenius
12.9.2011

workshop
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Prezentace školy na veøejnosti

Ve školním roce 2011/2012 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 2012/2013, s pozvánkou na Dny otevøených dveøí.

Uskuteènili jsme Den otevøených dveøí: 9. 11. 2011 a 12. 1. 2012

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
na veøejnosti

Datum Akce kde - poøádající kdo - úèastníci

23.9.2011
Propagace školy a našich  studijních oborù pro 

žáky ZŠ Otická, Opava
SPŠ stavební, Opava, p.o. uèitelé + žáci ZŠ

10.10.2011
Propagace školy a našich  studijních oborù pro 

výchovné poradce

poøádá Okresní hospodáøská 

komora

Ing. Karla Labudová + Radim 

Kubánek

24.10.2011
Propagace školy a našich  studijních oborù pro 

žáky ZŠ Velké Hoštice
SPŠ stavební, Opava, p.o. uèitelé + žáci ZŠ

31.10.2011
Propagace školy a našich  studijních oborù pro 

žáky 9. roèníkù
SPŠ stavební, Opava, p.o.-MSDK

Ing. Karla Labudová, Mgr. 

Ivo Rychtar

2. a 3. 11.2011 Burza støedních škol

Støední škola technická, Opava, 

Kolofíkovo nábøeží 51, 

pøíspìvková organizace

uèitelé i žáci

8.11.2011
Propagace školy a našich  studijních oborù pøed 

žáky  9. tøíd
ZŠ Sudice Ing. Karla Labudová

8.11.2011
Propagace školy a našich  studijních oborù pro 

rodièe a žáky
ZŠ Edvarda Beneše Mgr. Ivo Rychtar

9.11.2011 Den otevøených dveøí SPŠ stavební, Opava, p.o. uèitelé i žáci

14.11.2011
propagace otevíraných studijních oborù žákùm 9. 

tøíd
ZŠ Háj ve Slezsku Ing. Karla Labudová

14.11.2011
propagace otevíraných studijních oborù rodièùm 

a žákùm 9. tøíd
ZŠ Krnov, Smetanùv okruh Mgr. Ivo Rychtar

16.11.2011
propagace otevíraných studijních oborù rodièùm 

a žákùm 9. tøíd
ZŠ Hradec nad Moravicí Mgr. Ivo Rychtar

21.11.2011
propagace otevíraných studijních oborù žákùm 9. 

tøíd ZŠ Opava, Šrámkova
SPŠ stavební, Opava, p.o.

Ing. Karla Labudová, Mgr. 

Ivo Rychtar

22.11.2011
propagace otevíraných studijních oborù žákùm 9. 

tøíd ZŠ Englišova Opava
SPŠ stavební, Opava, p.o.

Ing. Martin Gebauer, Mgr. 

Ivo Rychtar, Ing. Lucie 

Kothánková

22.11.2011
propagace otevíraných studijních oborù žákùm 9. 

tøíd
ZŠ T.G.Masaryka Mgr. Ivo Rychtar

24.11.2011
propagace otevíraných studijních oborù žákùm 9. 

tøíd
ZŠ Krnov, Janáèkovo nám.17 Mgr. Ivo Rychtar

24.11.2011
propagace otevíraných studijních oborù ve 

školním roce 2012/2013 žákùm 9. tøíd a rodièùm
ZŠ Štìpánkovice Ing. Zdeòka Tesaøíková

24.11.2011
propagace otevíraných studijních oborù ve 

školním roce 2012/2013 žákùm 9. tøíd a rodièùm
ZŠ Ochranova Opava Ing. Ta�ána Konùpková

30.11.2011
Propagace školy a našich  studijních oborù pro 

žáky ZŠ Edvarda Beneše, Opava
SPŠ stavební, Opava, p.o.

Ing. Martin Gebauer, Mgr. 

Ivo Rychtar, Ing. Lucie 

Kothánková

7.12.2011
Propagace školy a našich  studijních oborù pro 

rodièe a žáky
ZŠ Dolní Benešov Ing. Karla Labudová

12.12.2011
Propagace školy a našich  studijních oborù pro 

rodièe a žáky
ZŠ Mìsto Albrechtice Ing. Klára Hazuchová
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4. a 5.1.2012
propagace otevíraných studijních oborù žákùm 9. 

tøíd
ZŠ Otická Opava Ing. Karla Labudová

leden_2012
Propagace Dne otevøených dveøí, školy a našich  

studijních oborù pro rodièe a žáky

Hláska zpravodaj statutárního 

mìsta Opavy
Mgr. Ivo Rychtar

12.1.2012 Den otevøených dveøí SPŠ stavební, Opava, p.o. uèitelé i žáci

26.1.2012 inzerce naší školy a otevíraných oborù
týdeník Sedmièka ve spolupráci s 

KHK MSK
Ing. Karla Labudová

21.2.2012

Èlánek o návštìvì našich žákù a pedagogù na 

Kanárských ostrovech v rámci programu 

Comenius

Region Opavsko

21.2.2012
Èlánek o získání finanèní podpory v rámci 

Excelence støedních škol
Region Opavsko

20.3.2012
propagace otevíraných studijních oborù žákùm 

ZŠ Mladecko

SPŠ stavební, Opava, p.o., v 

rámci projektu Region4Tech 

Mgr. Ivo Rychtar      

Ing.Martin Gebauer

1.3.2012
Èlánek o získání finanèní podpory v rámci 

Excelence støedních škol

Hláska zpravodaj statutárního 

mìsta Opavy
31.3.2012 Ples stavbaøù SPŠ stavební, Opava, p.o. veøejnost, uèitelé, žáci

17.4.2012
èlánek o okresním kole SOÈ, vèetnì výsledkù 

našich žákù
Region Opavsko

27.4.2012
èlánek o návštìvì zahranièních žákù a uèitelù v 

rámci projektu Comenius
Moravskoslezský deník

17.5.2012 reportáž o soutìži MSDK a vítìzství našich žákù
TV Polar - zpravodajství v 

regionu

29.5.2011
èlánek o práci našeho žáka (Plovoucí dùm) a 

dalších úspìších (Xella, MSDK..)

Region - opavský a hluèínský 

deník

12.6.2012
èlánek o postupu našich žákù do celostátního 

kola v soutìži Stavby z vlnité lepenky
Region Opavsko

21.6.2012
èlánek o úspìších našich žákù v odborných 

soutìžích
Region Opavsko

27.6.2012
èlánek o vítìzství naší žákynì v celostátním kole 

soutìže Ytong

Region - opavský a hluèínský 

deník

Den otevøených dveøí
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Údaje o dalších aktivitách naší školy 

Na úseku tìlovýchovy a sportu

V letošním roce jsme zorganizovali dva lyžaøské kurzy a dva sportovní kurzy. 

Lyžaøské kurzy probìhly v Beskydech v rekreaèním støedisku SKI MSA Dolní Benešov - Staré Hamry.

První kurz - tøída 1.A

Druhý kurz - tøída 1.B a 1.L

Sportovní kurzy probìhly v rekreaèním støedisku Zálesí, Budišov nad Budišovkou.

První kurz

Druhý kurz

Vyuèovací hodiny TEV byly oduèeny podle tématických plánù a ŠVP, bylo respektováno cvièení v koedukovaných 
skupinách a výuka ve dvouhodinovkách. Bylo dbáno na optimální zatížení žákù, 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, høištì i posilovny.

termín: 13.2. až 17.2.2012
vedoucí kurzu: Mgr. Jiøí Šrom
instruktoøi: Ing. Mgr. Ludvík Kartous, Ing. Lucie Švancarová, 1 externí instruktor

termín: 20.2. až 24.2.2012
vedoucí kurzu: Mgr. Dagmar Holasová 
instruktoøi: Ing. Lucie Švancarová, Ing. Mgr. Ludvík Kartous, Mgr. Jiøí Šrom

 - tøída 3.A a 3.G   
- termín  11. - 15.6.2012
- vedoucí kurzu  - Mgr. Jiøí Šrom
- instruktoøi: Mgr. Ing. Ludvík Kartous, Ing. Radomír Kotala, Ing. Lucie Švancarová, Ing. Klára Hazuchová

 - tøída 3.B a 3.L
- termín 18. - 22.6.2012 
- vedoucí kurzu - Ing. Mgr. Ludvík Kartous
- instruktoøi: Mgr. Jiøí Šrom, Ing. Lucie Švancarová, Mgr. Dagmar Holasová
                             
Žáci kromì cyklistiky absolvovali vodácký výcvik na kánoích, lezení a slaòování na skále, výuku topografie 
a støelby, bìžecké závody, øadu míèových a drobných her, ve kterých uplatnili nauèené dovednosti.
Také absolvovali školení o ochranì èlovìka za mimoøádných událostí (první pomoc).

Lyžaøský výcvik
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Mezitøídní turnaje:
V letošní školním roce jsme uskuteènili mezitøídní turnaje ve florbalu, volejbalu a futsalu.

Turnaje ve volejbalu se zúèastnilo  12 tøíd školy, celkem asi 80 žákù. V kategorii prvních 
a druhých roèníkù zvítìzila tøída 2.A, v kategorii tøetích a ètvrtých roèníkù zvítìzila tøída 4.A.
 
Turnaje ve florbalu se zúèastnilo 10 tøíd školy, celkem asi 60 žákù. V kategorii 1. a 2. roèník
zvítìzila 2.A, v kategorii 3. a 4. roèníku zvítìzila 4.L.
Turnaje ve futsalu  se zúèastnilo 10 tøíd školy, celkem asi 60 žákù. Zvítìzila tøída 4.A.

Ostatní aktivity:

S nìkterými tøídami jsme v jarních termínech navštìvovali AB squash centrum. 

AKCE DATUM UMÍSTÌNÍ
okresní kolo Corny - atletický pohár 22.9.2011 3.místo

Martínkùv memoriál ve volejbale 23.9.2011 bez umístìní

krajské kolo Corny - atletický pohár 27.9.2011 3.místo
pøespolní bìh 6.10.2011 4. místo

celostátní kolo Corny - atletický pohár 10. až 11.10.2011 10.místo

okresní kolo ve stolním tenise 18.10.2011 bez postupu
Pohár Josefa Masopusta - nominaèní 

kolo ve fotbale
24.10.2011 postup

Pohár Josefa Masopusta - okresní kolo 

ve fotbale
31.10.2011 1.místo

okresní finále v plavání 8.11.2011 3. místo

školní turnaj 3. a 4. roèníkù ve 

volejbalu
listopad_2011

1. místo: 4A,       

2. místo:4.L, 

3.místo: 4.B

školní turnaj 3. a 4. roèníkù ve futsalu 30.11.2011-11.1.2012

1. místo: 4A,       

2. místo:2.G, 

3.místo: 3.G
okresní kolo v šachu 16.12.2011 2.místo
okresní kolo ve futsalu 19.-20.12.2011 4.místo
krajské kolo v šachu 18.1.2012 8.místo

školní soutìž ve florbalu 1. a 2. 

roèníkù
leden až únor 2012

1. místo: 2.A,      

2. místo:1.L, 

3.místo: 2.G
okresní kolo ve šplhu 14.2.2012 1. místo
okresní finále v basketbalu 16.2.2012 3.místo
okresní kolo ve florbalu 21.3.2012 bez postupu
krajské kolo ve šplhu 22.3.2012 2.místo
okresní kolo v silovém ètyøboji 27.3.2012 4.místo
celostátní kolo ve šplhu 29.3. až 30.3.2012 10.místo
okresní kolo ve volejbalu 2.4.2012 bez postupu
Pohár Josefa Masopusta - krajské 

finále ve fotbale
17.4.2012 2.místo

okresní kolo - beach volejbal 6.6.2012 2.místo
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Na úseku matematicko-fyzikálním

AKCE DATUM UMÍSTÌNÍ Jméno Organizátor
1 Kamila Skálová
2 Lukáš Teuer
3 Barbora Kureèková

okresní kolo PIŠQWORKY 3.11.2011 3 týmy
obèanské sdružení 

Student Cyber Games
3. - postup do 

celostátního 

kola

Ondøej Lomiè

5. - postup do 

celostátního 

kola

Lukáš Teuer

nepostoupil Vojtìch Slanina

krajské kolo SUDOKU 16.11.2011 bez postupu
Kamila Skálová, Lukáš Teuer, 

Barbora Kureèková

Gymnázium Komenského 

2, Havíøov-Mìsto

1.kat.: 1. Onøej Lomiè
Miroslava Matušíková

Libor Ètvrtlík
Patrik Janáè

2.kat.: 1. Lukáš Teuer
2.kat.:2. Petr Halfar

okresní kolo matematické 

olympiády
26.1.2012

5. - postup do 

krajského kola
Ondøej Lomiè

MŠMT a Jednota èeských 

matematikù a fyzikù

1 kategorie JUNIOR: Ondøej Lomiè

2 kategorie JUNIOR: Tadeáš Hlaváèek

3 kategorie JUNIOR: Erich Baranec

1 David Elbl 

2 Patrik Janáè
3 Ondøej Lomiè
1 Ondøej Lomiè

2 Markéta Dudová

6 Radka Melecká

8 Jan Strossa

2 Lukáš Teuer (VII. kategorie)

10 Ondøej Lomiè (V. kategorie)
33 Petra Vojkùvková (IV. kategorie)
1 Literární sout: Tereza Havlíèková
2 Literární sout.: Radka Melecká
3 Literární sout.: Ondøej Lomiè

1 Výtvarná sout.: Martin Liška

2 Výtvarná sout.: Zdenka Krmelová

krajské kolo chemické 

olympiády
duben_2012 bez postupu Ondøej Lomiè Mgr. Radovan Rohovský

okresní kolo 

Matematického klokana
duben_2012 2 Lukáš Teuer SVÈ Opava

krajské kolo matematické 

olympiády
17.4.2012

7 - úspìšný 

øešitel
Ondøej Lomiè

MŠMT a Jednota èeských 

matematikù a fyzikù

krajské kolo fyzikální 

olympiády
4.5.2012

4 - úspìšný 

øešitel
Ondøej Lomiè SVÈ Ostrava

Mgr. Jiøina Bouchalová

1.kat.: 2. až 4.Mikulášská matematická 

školní soutìž
7.12.2011

matematický klokan - 

školní kolo
16.3.2012

RNDr. Miloslava 

Toufarová

Mgr. Jiøina Bouchalováškolní kolo SUDOKU 19.10.2011

krajské kolo Logické 

olympiády
4.11.2011 Mensa ÈR

výtvarnì literární soutìž bøezen_2012

Mgr. Eva Kurková,       

Mgr. Marcela 

Hadamèíková,           

Mgr. Ondøej Koèár

Mgr. Bc. Eva Vengøínová 

(MŠMT)

školní kolo soutìže 

Finanèní gramotnost
16.3.2012

Mgr. Radovan Rohovský
školní kolo chemické 

olympiády
bøezen_2012

RNDr. Karel Holeš

Støedisko volného èasu, 

SGO

okresní kolo olympiády v 

èeském jazyce
21.3.2012

celostátní soutìž 

matematických znalostí 

SOŠ a SOU

23.3.2012
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Na úseku odbornosti

Na základì vítìzství našeho žáka v celostátním kole Støedoškolské odborné èinnosti byl žák Jan Mihalco 
vyhodnocen mezi nejlepšími studenty Moravskoslezského kraje.

AKCE JMÉNO DATUM UMÍSTÌNÍ práce

celostátní kolo firmy 

Xella - ocenìní v 

senátu ÈR

Tomáš Bolf 5.9.2011 1 Provádìcí projekt rodinného domu

Matìj Kulhavý 1
Kategorie Stavebnictví, architektura a 

design interiérù: Plovoucí dùm

Martin Cibulka 2.

Kategorie Stavebnictví, architektura a 

design interiérù: Studie ekologické 

døevostavby Judita
Celostátní soutìž v 

ArchiCADu
Tadeáš Chudìj 29.3.2012 15

Zpracování dokumentace rodinného 

domu dle zadání

Matìj Kulhavý 1
Kategorie Stavebnictví, architektura a 

design interiérù: Plovoucí dùm

Martin Cibulka 2

Kategorie Stavebnictví, architektura a 

design interiérù: Studie ekologické 

døevostavby Judita

Daniel Herrmann, 

Dominik Petøík
1

Kategorie Geologie a geografie: Modely 

významných objektù západní èásti 

Hluèínska

Jan Strossa 1

Kategorie Elektrotechnika, elektroniky a 

telekomunikace: Modelová železnice 

DCC-brzdový generátor

školní kolo soutìže firmy 

Xella
Martina Marèanová 20.4.2012 1 Provádìcí projekt rodinného domu

Regionální kolo 

soutìže firmy Xella

Martina 

Marèanová
11.5.2012 2 Provádìcí projekt rodinného domu

Matìj Kulhavý

1. + ocenìní 

za nejlepší 

technickou 

práci

Kategorie Stavebnictví, architektura a 

design interiérù: Plovoucí dùm

Martin Cibulka 3.

Kategorie Stavebnictví, architektura a 

design interiérù: Studie ekologické 

døevostavby Judita

Daniel Herrmann, 

Dominik Petøík
1.

Kategorie Geologie a geografie: Modely 

významných objektù západní èásti 

Hluèínska

Jan Strossa 4. až 5.

Kategorie Elektrotechnika, elektroniky a 

telekomunikace: Modelová železnice 

DCC-brzdový generátor

11

Krajské kolo SOÈ

Garmin International 

Geodetic Pentatlon 

Luèenec 2012

tým: Vojtìch Lelek, 

Veronika Seberová, 

Tereza Havlíèková

20.4. až 

22.4.2012

14.5.2012

Školní kolo SOÈ 22.3.2012

12.4.2012Okresní kolo SOÈ

soutìž v orientaci dle GPS
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AKCE JMÉNO DATUM UMÍSTÌNÍ práce

Tomáš Bolf 1.

Vladimír Kováè 2.
Tadeáš Chudìj 3.

Soutìž Stavby z vlnité 

lepenky

Václav Štukavec a 

Tomáš Zelenka
6.6.2012

postup do 

finále
Škola mých snù

Jan Schleider 1
Tadeáš Hlaváèek 2

Veronika Malcharková 3

Marek Bolacký 1
Jiøí Wolf 2

Filip Mezera 3
Celostátní kolo 

soutìže firmy Xella

Martina 

Marèanová
15.6.2012 1 Provádìcí projekt rodinného domu

Celostátní kolo SOÈ
Daniel Herrmann, 

Dominik Petøík
15.6.2012 7

Kategorie Geologie a geografie: Modely 

významných objektù západní èásti 

Hluèínska
Soutìž Stavby z vlnité 

lepenky - finálové kolo

Václav Štukavec a 

Tomáš Zelenka
27.6.2012 4. až 6. místo Škola mých snù

Finále soutìže MSDK
Navrhni svùj dùm: provádìcí projekt RD + 

vizualizace
17.5.2012

Školní kolo soutìže firmy 

Wienerberger
6.6.2011

Kategorie Rodinný dùm

Kategorie Obèanské stavby

Tadeáš Chudìj: finále soutìže MSDK

Matìj Kulhavý: Plovoucí dùm
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Na úseku kultury

Uspoøádali jsme pro žáky výuku tancù step, latinsko-amerických tancù a  aikido.

Žáci absolvovali prùbìžnì výstavy opavského umìní v Obecním domì a Galerii Cella 
a navštívili divadelní pøedstavení Sluha dvou pánù.

Škola ve spolupráci se SRPŠ a Nadaèním fondem pøi SPŠ stavební zorganizovala také na 
konci školního roku školní akademii, tzv. Absolventská, kde se žáci rozlouèili s absolventy 
roku 2011/2012.

Škola ve spolupráci s SRPŠ a Nadaèním fondem pøi SPŠ stavební uspoøádali Ples stavbaøù na 
zámku v Hradci nad Moravicí.

Na úseku jazykù

Celý rok se žáci v rámci projektu Comenius zapojovali do aktivit v anglickém jazyce. 
Naši žáci navštívili divadelní pøedstavení v anglickém jazyce.

V letošním roce jsme pro žáky naší školy uspoøádali výtvarnou a literární soutìž na téma: 
Tak to vidím já, do které se žáci s chutí zapojili.

Žáci se zapojili do olympiády v èeském jazyce.

V èervnu naši školu navštívila skupina Amerièanù, pocházejících ze státu Minnesota. Pro 
žáky uspoøádali výuku formou prezentací a diskuse na rùzná témata, která si žáci pøedem 
vybrali.
Mluvilo se tak o americké kultuøe, sportu, stravování, památkách èi americkém snu. 
Naši žáci se tímto zpùsobem dozvìdìli mnoho zajímavých a mnohdy pøekvapivých informací 
a mìli možnost si procvièit angliètinu s rodilými mluvèími.

Ples stavbaøù
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IX. 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 zhodnotit 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 zajiš�uje 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 zajiš�uje všestranný rozvoj osobnosti žákù.
Výchovu ke zdraví škola zajiš�uje standartním zpùsobem. 
Matematická gramotnost žákù je na standartní úrovni, oblast geometrie je na nadstandartní úrovni.

Vybavení uèeben

Kanárské ostrovy v rámci projektu Comenius
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Výnosy

Náklady

Doplòková èinnost

Výsledek hospodaøení

Úèelové dotace ze státního rozpoètu:

Rozpis závazných ukazatelù:

Celkové výnosy v roce 2011 èinily z hlavní èinnosti 20 293,08 tis. Kè. Provozní dotace  – pøíspìvek na provoz 
od zøizovatele na rok 2011  èinil 20 013,74 tis. Kè tj. o 1 % ménì oproti roku 2010. 
Projekt COMENIUS – neinvestièní výnosy v èástce 7,07 tis. Kè
Ostatní výnosy (telefonní poplatky, poplatek za vystavení stejnopisu vysvìdèení, úroky, zúètování fondù,)  
èinily 272,27 tis. Kè. 

V roce 2011 èinily celkové skuteèné náklady organizace v hlavní èinnosti  20 293,08 tis. Kè. 
Z toho mzdové náklady èinily 11 946,38 tis. Kè, zákonné sociální pojištìní a sociální náklady èinily 
4 378,31 tis. Kè a provozní náklady èinily 3 968,39 tis. Kè. 

Výnosy z doplòkové èinnosti má organizace z pronájmu služebního bytu (byt školníka), bufetu (bufet je ve škole 
provozován pro zlepšení služeb žákùm), pronájmu uèebny za úèelem školení, pronájmu nápojových automatù 
a reklamních tabulí umístìných na oplocení školy. Tyto reklamní tabule na našem oplocení mají pronajaty 
stavební firmy. Tìlocviènu  organizace pronajímá tìlovýchovné jednotì Slezan Opava a jednotlivým podnikovým 
organizacím v Opavì. 
V rámci doplòkové èinnosti jsme v roce 2011 uskuteènili kurzy anglického jazyka a matematiky. Tento kurz 
provádìli uèitelé naší školy.
Z tìchto výnosù jsou hrazeny náklady související s pronájmy a také náklady v hlavní èinnosti.
Hospodáøský výsledek èiní 8 095,03,- Kè

Zlepšený výsledek hospodaøení v roce 2011 èiní celkem za organizaci 8 095,03 Kè a to z doplòkové èinnosti. 
Výsledek hospodaøení z hlavní èinnosti je nulový. 
Tento celkový hospodáøský výsledek je finanènì krytý a je pøevážnì z pronájmu reklamních ploch umístìných 
v areálu školy a pronájmu tìlocvièny. Výnosy z doplòkové èinnosti byly použity na pokrytí provozních nákladù 
školy tj. na energie, nákup èistících prostøedkù, kanceláøských potøeb a na opravu školy.

Celkový zlepšený hospodáøský výsledek navrhujeme rozdìlit do fondu odmìn – èástku 6 000,- Kè a do 
rezervního fondu – èástku 2 095,03 Kè, abychom v pøípadì nedostatku mzdových prostøedkù mohli èerpat fond 
odmìn a odvody uhradili z rezervního fondu.

UZ 33353
Pøímé náklady na vzdìlávání èinily 15 925,-   tis. Kè
z toho – prostøedky na platy pedagogové   9 887,-   tis. Kè
  prostøedky na platy nepedagogové   1 553,-   tis. Kè
  ostatní osobní náklady pedagogové         164,-   tis. Kè
              ostatní osobní náklady nepedagogové          6,-   tis. Kè
  zákonné odvody a FKSP               4 024,01,-   tis. Kè
  pøímý ONIV – náhrady          51,49,-   tis. Kè   
  pøímý ONIV - pøímý                239,50,-   tis. Kè

UZ 33027
Posílení platové úrovnì pedagogických pracovníkù èinily 355,-  tis. Kè
z toho - prostøedky na platy  263,-  tis. Kè
              zákonné odvody a FKSP    92,-  tis. Kè

UZ 33032
Èásteèná kompenzace výdajù vzniklých pøi realizaci spoleèné èásti maturitní zkoušky 
èinila  9,94 tis. Kè 
z toho – pøímý ONIV- pøímý 9,94 tis. Kè

X. Základní údaje o hospodaøení školy
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V roce 2011 byly naší organizaci poskytnuté úèelové prostøedky ze státního rozpoètu UZ 33353 (pøímé náklady 
na vzdìlávání) a UZ 33027 (posílení platové úrovnì pedagogických pracovníkù) v celkové výši 16 280, tis. Kè, 
což je oproti roku 2010 (16 405,- tis. Kè)  o 125,- tis. Kè ménì. 
Prostøedky na platy èinily 11 703,- tis. Kè, ostatní platby za provedenou práci 170,- tis. Kè, odvody pojistného 
(zdravotní, sociální) 3 998,46 tis. Kè a odvody FKSP 117,54 tis. Kè. Na pøímý ONIV bylo èerpáno 239,5 tis. Kè 
a to na zakoupení uèebních pomùcek (geodézie, tìlesná výchova), cestovné, školení DVPP a zakoupení 
ochranných pracovních pomùcek.

Úèelový pøíspìvek UZ 33032 a financování èásteèné kompenzace výdajù vzniklých pøi realizaci spoleèné èásti 
maturitní zkoušky v roce 2011 èinil 9,84 tis. Kè. Celkové výdaje vzniklé pøi realizaci spoleèné èásti maturitní 
zkoušky èinily 20,35 tis. Kè, proto zbývající èástka 10,51 tis. Kè byla uhrazena z pøímého ONIVU (UZ 33353).
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XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a 
mezinárodních programù

Škola se  zapojila do testování relativního pøírùstku znalostí žákù 3.roèníkù. Stejnì jako v uplynulých 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. 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.

 

Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2012 
 
 
Testování žákù 1. roèníkù oborù vzdìlání poskytujících støední vzdìlání  

s maturitní zkouškou – nebylo v roce 2012 provádìno 

 
Výsledky školy  

v rámci škol téže skupiny 
oborù vzdìlání  Výsledky školy 

v rámci všech testovaných 
škol 

 
název skupiny oborù vzdìlání 

*  
 

Pøedmìt 

úspìšnost percentil percentil  

Jazyk èeský    
Matematika    
Jazyk anglický    
Jazyk nìmecký    
 

 
 
 
Testování žákù 3. roèníkù oborù vzdìlání poskytujících støední vzdìlání  

s maturitní zkouškou 

 
Výsledky školy  

v rámci škol téže skupiny oborù vzdìlání  
Výsledky školy  

v rámci všech  
testovaných škol 

název skupiny oboru vzdìlání 
78 Obecnì odborná pøíprava 

název skupiny oboru 
vzdìlání 

36 Stavebnictví, geodézie a 
kartografie 

Pøedmìt 

úspìšnost percentil percentil 
pøidaná 
hodnota 

percentil 
pøidaná 
hodnota 

Jazyk èeský 63 66 91 1. 94 1. 
Matematika 53 72 100 1. 82 1. 
Jazyk anglický 52 55 59 4. 76 3. 
Obecné studijní 
pøedpoklady 

87 75 91 – 97 – 
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Download my emotions if you can

Program Comenius je zamìøen na školní vzdìlávání. Zapojit se mohou mateøské školy, základní školy a støední 
školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, uèitelé a pedagogiètí pracovníci pùsobící v tìchto typech škol.
Program je urèen žákùm ve školách zaøazených v Rejstøíku škol a školských zaøízení MŠMT, uèitelùm a dalším 
pracovníkùm v tìchto školách. Comenius nabízí napø. mobility žákù a uèitelù, studijní a pøípravné návštìvy pro 
mobility, partnerství škol nebo centralizované projekty. Podporuje spolupráci mezi školami, se zamìøením 
na rozvoj spoleèných vzdìlávacích projektù pro žáky a jejich uèitele.
Cílem programu je rozvíjet porozumìní mezi mladými lidmi z rùzných evropských zemí, pomáhat jim osvojit 
si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zamìstnání a pro aktivní 
úèast v evropských záležitostech.

V èervnu jsme dostali schválení projektu v rámci programu Leonardo da Vinci (žadatel TANDEM). 
V rámci projektu s názvem Na praxi k sousedùm 2012-2013 pojedou naši žáci na tøítýdenní odbornou stáž 
do Nìmecka ve školním roce 2012/2013.

Jsme zapojeni do projektu Comenius s názvem "Download my emotions if you can." Našimi partnery jsou 
školy v Øecku (Thessaloniki), Španìlsku (Fuerteventure - Puerto del Rosario) a v Polsku (Dzierzoniow). V rámci 
projektu žáci tvoøili logo, kde naše škola v mezinárodní konkurenci získala 1. místo a logo Denisy Anny Janovské 
bude provázet celý projekt. Dalšími aktivitami byly napø. dopisy z èeské literatury v anglickém jazyce, prezentace 
na téma automobilová nehoda apod. Souèástí spolupráce jsou výmìnné pobyty s aktivní náplní. Ve školním roce 
2011/12 byli naši žáci s pedagogy ve Španìlsku. Týdenní program byl nabitý k prasknutí. Nejprve probìhlo 
slavnostní pøivítání delegací nejen na partnerské škole, ale také na místních zastupitelských úøadech. 
Poté se studenti pustili do práce na projektových aktivitách. Na minikonferenci Write Me A Letter každá škola 
prezentovala své pøíspìvky, na workshopu Canary Cooking mìli studenti možnost si v profesionální kuchyni 
vyzkoušet pøípravu typických španìlských jídel. Pøíjemným pøekvapením byl celodenní výlet k vulkánu 
Vallebrón-Tindaya a prohlídka majáku Cotillo´s Lighthouse Museum v severozápadní èásti ostrova. Aèkoli poèasí 
bylo na kanárské pomìry nepøíznivé, koupání v Atlantickém oceánu na bílých píseèných plážích 
Corralejo nesmìlo pochopitelnì chybìt. Dorozumívacím jazykem byla angliètina, takže studenti všech zemí mìli 
jedineènou pøíležitost provìøit si své komunikaèní dovednosti v praxi a seznámit se s prostøedím výraznì 
kulturnì odlišným od našeho. V dubnu zase partnerské školy byly u nás.  V týdnu od 23.do 27. dubna 2012 
na SPŠ stavební v Opavì pobývali partneøi z Polska, Øecka a Španìlska. V rámci mezinárodního projektu 
Comenius se sešli, aby spoleènì pracovali na projektových aktivitách, poznali novou kulturu, navázali pøátelské 
vztahy a procvièili si komunikaci v angliètinì. Po slavnostním oficiálním pøivítání vedením školy byl na školním 
dvoøe zasazen Strom pøátelství, aby pøipomínal spoleènì strávené chvíle v Opavì. Následující den žáci a uèitelé 
partnerských škol hráli divadelní scénky, jejichž autorkou je žákynì tøetího roèníku Technického lycea Radka 
Melecká, a prezentovali své pøíspìvky na téma Simulace automobilové nehody. Za naši školu velmi zdaøilou 
simulací pøispìli žáci Tomáš Nevøela a Tomáš Herman ze 3. L. Dalším bodem programu bylo oficiální pøijetí celé 
delegace 1. námìstkyní primátora Ing. Pavlou Brady na magistrátì mìsta a výstup na Hlásku. 
Kromì Opavy mìli partneøi pøíležitost poznat také zámek Hradec nad Moravicí, Krnov a jeho okolí. 
Celý týden ukonèila slavností rozluèková party, kterou skvìle zorganizovali žáci 2.B pod vedením paní uèitelky 
Daniely Štìpánové Kotalové. Kolektiv tøídy 2. B strávil se zahranièními žáky a uèiteli celý týden 
a po celou dobu se o nì vzornì staral, za což jim velmi dìkuji. V neposlední øadì chci podìkovat mým 
kolegyním Mgr. Justichové, Mgr. Štìpánové-Kotalové, Bc. Langrové za jejich práci na projektu.

Na naší škole se pravidelnì konaly odborné semináøe firmy Dektrade jak pro odbornou veøejnost tak pro naše 
uèitele a žáky.
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.

Pedagogové se úèastnili odborných semináøù a školení dle své specializace.

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdìlávání 
v rámci celoživotního uèení

strana 27



Projekty do kterých jsme zapojeni, ale nejsme žadateli

Nové pøístupy k využití ICT ve výuce pøírodovìdných pøedmìtù na støedních školách

Popularizace a zvýšení kvality výuky døevozpracujících a stavebních oborù v Moravskoslezském kraji

Projekt: Stavebnictví 21

Projekt: Nová cesta za poznáním

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.

V rámci projektu:
- se dva vyuèující, fyziky a chemie, úèastnili série workshopù, kde se uèili využívat mìøící soupravy vèetnì 
notebooku pro potøeby laboratorních prací,
- žáci využívali mìøící soupravy ke zpracování laboratorních.
Tento projekt byl bìhem šk. roku 2011/12 ukonèen.

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 propagovali naši školu pøed žáky ZŠ v rámci akce "Døevokazimírova šifra"

-  naši žáci spolu s odbornými pedagogy absolvovali øadu odborných semináøù
Tento projekt byl v kvìtnu 2012 ukonèen.

Naší škole byla schválena finanèní podpora z veøejných prostøedkù na grantový projekt Stavebnictví 21 
v rámci OP VK ve výši 4 947 784,96 Kè. V rámci projektu naše škola spolu s partnerem projektu (spoleènost 
DEKTRADE s.r.o.) a odborníky z praxe vyvíjí aktivity k tomu, aby žáci získávali kvalitní, aktuální a praktické 
informace. Vytváøíme nové studijní materiály zamìøené na praktické využití ve stavební výrobì. 
Žáci se v tomto období již úèastnili nìkolika exkurzí po stavbách èi odborných firmách a úèastnili se stínování,
tj. strávili pracovní den se zamìstnancem odborné firmy.

Jsme také v projektu EU peníze SŠ, název našeho projektu  – v rámci projektu budou 
vytváøeny interaktivní výukové materiály, žáci budou mít navíc hodiny konverzace v anglickém jazyce s rodilým 
mluvèím, dále budou mít novì hodiny matematického semináøe, ve druhém roèníku bude probíhat nová výuka 
v oblasti ICT, škola bude vybavena novou IT technologií apod.

Nová cesta za poznáním

XIII. Údaje o pøedložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojù
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Pøi naší škole pracuje Sdružení rodièù a pøátel školy, které má 11 èlenù, pøedsedkyní sdružení je paní 
Lenka Galvasová. Zároveò se SRPŠ pøi naší škole pracuje Nadaèní fond, který èítá 7 èlenù a jeho pøedseda je 
pan Ing. Martin Ulièný. 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 zajiš�ování praxe 
našich žákù v odborných firmách regionu. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. 

Pøi škole také pracuje Školská rada, která má 6 èlenù a její 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. Øeditelka školy projednala se školskou radou koncepci školy na další období, 
seznámila školskou radu s ŠVP. Školská rada aktivnì pomáhá pøi zajištìní spolupráce s odbornými firmami.

Škola také spolupracuje s Hospodáøskou komorou, Svazem podnikatelù ve stavebnictví v Èeské republice, 
a s Èeskou komorou autorizovaných inženýrù a technikù, která naší škole poskytuje také aktuální odborné 
publikace. 

Naši žáci také navštívili spolu s odbornými uèiteli stavební veletrh v Brnì. Byli na exkurzích napø. v ÈUZK, 
Národním technickém muzeu, Štefánikovì hvìzdárnì, Muzeu vodárenství, ve firmách TWI, RD Rýmaøov, Glodis, 
Tondach Hranice, TIETO, INTOZA a na fakultì elektrotechniky a informatiky VŠB-TU, v laboratoøích Slezské 
univerzity. Byli také na prohlídce VUT v Brnì a VŠB TU v Ostravì. Odborní uèitelé byli na exkurzi v RD Rýmaøov a 
Katru. Žáci dále navštívili stavby, které v souèasnosti probíhaly v Opavì.

Škola spolupracovala dále v rámci námi poøádaných Dnù firem s firmami Grundfos, Dektrade, ITO, Rockwool, 
KM Beta, Isover, Heluz, Baran, Xella, Velux, Schiedel, SIAS, Sezit plus a dalšími.

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 Xella a Wienerberger, kde naši žáci dosáhli pìkných výsledkù. 
Firma Dektrade v naší škole školila pravidelnì kromì našich žákù a pedagogù také další stavební firmy 
o správném návrhu a provádìní jejich produktù.

Pøi naší škole není odborová organizace.

XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zamìstnavatelù a dalšími partnery 
pøi plnìní úkolù ve vzdìlávání

Pøednášky odborných firem na naší škole
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Spolupráce s organizacemi zamìstnavatelù  a dalšími partnery pøi plnìní úkolù ve vzdìlávání        Firmy spolupracující pøi zajiš�ování  praktického  vyuèování žákù  Poèet firem   Dlouhodobì spolupracující firmy (uveïte názvy firem, v pøípadì jejich velkého poètu                                                      staèí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnìjší)   104 TECHNIKO Opava s.r.o., Profidach s.r.o., HAZA s.r.o., Dektrade a.s., Slezské stavby Opava s.r.o., Ing.Pekárek s.r.o., Grigar s.r.o., Techfloor s.r.o., WINRO s.r.o., CARMAN wood s.r.o., Stavebniny Janík, Jan Krištof-stavební firma, B.C.F. invest s.r.o.,Stavaø – Suchánek, Gyps servis – sdružení, Vítìzslav Pécsi – PLYVOTOP, Pátá stavební CZ a.s., IB Archiplus, František Hradeèný – zednictví, JUKAS Kurka s.r.o., Ing. Dobroslav Janko, I.T.O. Tocauer, Klempíøské práce Procházka, Libor Sedláèek, ZAMTHERM s.r.o., Rybka – stavby a služby, s.r.o., Studio – D Opava, Sanace a vysoušení staveb, Fichna-Hudeczek a.s., Prosperita stavební a komerèní s.r.o., Tomáš STRAUB s.r.o., Døevìné konstrukce Šopík s.r.o., Malíøství, lakýrnictví a natìraèství, Ing. Petr Šesták, Martin Šimera, SIAS s.r.o., Baran, GEFOS, GEOMETRA OPAVA, s r.o., Lesoprojekt Krnov s r.o., ALPINE Bau CZ s r.o., STAVEBNÍ KRAMNÝ S R.O.,  Misgurnus a.s., GESPO v.o.s., ZEMÌMÌØICTVÍ JESENÍK s r.o., RM GEODATA s r.o., Hanák Petr spol. s r.o., Czach spol. s r.o., All-Geo Hnátek a Volný s r.o., Cebau stavby s r.o., Mikroarea, s r.o., geoPa s r.o., STAMEX spol. s r.o., GEOPORT, s r.o., VOLF-MATÌJEK, spol. s r.o. a další   Spolupráce s organizacemi zamìstnavatelù a dalšími partnery pøi plnìní úkolù  ve  vzdìlávání  Spolupracující partner  Hlavní oblasti a pøínosy spolupráce Forma spolupráce Profesní organizace  Svaz podnikatelù ve stavebnictví v Èeské republice Pracovní schùzky  Hospodáøská komora Úèast na projektech  Èeská komora autorizovaných inženýrù a technikù Publikace, semináøe Firmy (jiné formy spolupráce než zajiš�ování praktického vyuèování)  Dekprojekt a.s. Partner projektu Stavebnictví 21  SIAS Opava s.r.o., CIUR a.s., SEZIT PLUS s.r.o., BASF stavební spoleènost Èeská republika s.r.o., TECHNIKO Opava s.r.o., CARMA Wood s.r.o., STUDIO – D Opava s.r.o. …. Spolupráce pøi projektu Stavebnictví 21  KM Beta a.s., Bramac, Grundfos ÈR, Isover, Heluz cihláøský prùmysl v.o.s., Rockwool a.s., Baran, Xella CZ s.r.o., Velux, Schiedel s.r.o., SIAS, Sezit plus, … Odborné pøednášky pro žáky a uèitele  RD Rýmaøov s.r.o., T.W.I. s.r.o.,  Geodis, Mander s.r.o., TONDACH Hranice, INTOZA Odborné exkurze pro žáky a uèitele  Wienerberger, Xella Úèast na odborných soutìžích Další partneøi  (napø. úøad práce, obec ...) Úøad práce Opava Burza støedních škol  Mìstský úøad Vítkov, Mìsto Krnov, Mìstský úøad Mìsto Albrechtice, Mìsto Kravaøe, Mìsto Bruntál, Katastrální úøad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovištì Opava  Odborné praxe žákù  Stipendia žákù  Poèet udìlených stipendií Firmy poskytující stipendium 0 -     
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