
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA,
příspěvková organizace



Výroční zpráva je zpracována podle §7,
vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.

Zpracovala Ing. Karla Labudová, ředitelka školy.

Výroční zprávu schválila Školská rada při Střední průmyslové škole stavební,
Opava, příspěvková organizace se sídlem Mírová 3, 746 66 Opava, dne 15.10.2013

Školská rada má 6 členů,
předsedou je Ing. Kamil Grigar, byl zvolen 13.10.2011



I. Základní údaje o škole

OBSAH

II. Přehled oborů vzdělávání

III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

IV. Údaje o přijímacím řízení pro rok 2013-2014

V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní ispekcí

X. Základní údaje o hospodaření školy

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3

5

6

7

8

12

13

15

25

26

30

28

30

32



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

Sídlo školy:
IZO zařízení:

IZO ředitelství:
IČ:

Právní forma:
Zřizovatel:

Ředitelka školy:

I. Základní údaje o škole

Okres

Opava

Bruntál

Nový Jičín

Ostrava

Olomouc

Frýdek-Místek

Karviná

Jeseník

Přerov

Vsetín

žáků

228

90

18

7

3

2

1

1

1

1

81

15

4

3

2

2

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 okresů

Škola má regionální charakter.
Školu navštěvují žáci Moravskoslezského,
Olomouckého a Zlínského kraje
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Ve školním roce 2012–2013 studovalo na
škole celkem 338 žáků, z toho 253 chlapců
a 85 dívek.

Na škole bylo celkem 15 tříd denního
studia s maturitní zkouškou. V prvním
ročníku byly 3 třídy, ve druhém 4 třídy,
ve třetím 4 třídy a ve čtvrtém 4 třídy.

Rozdělení tříd podle oborů a zaměření bylo
následující:

z toho v zaměření:

Geodézie 4 třídy,

Technické lyceum 3 třídy,

Stavebnictví 8 tříd,

.

z toho v zaměření:
Geodézie 1 třída,
Geodézie a katastr nemovitostí 3 třídy,

Pozemní stavitelství a konstrukce 4 třídy,
Pozemní stavitelství a architektura 4 třídy

Pro výuku žáků byly využívány nejen
kmenové učebny jednotlivých tříd, ale také
učebny výpočetní techniky, kreslírna, dvě
rýsovny, učebna chemie, laboratoř fyziky,
dvě jazykové učebny a stavební laboratoř.
Pro výuku tělesné výchovy je využívána
školní tělocvična, posilovna a venkovní
hřiště.
Výuka praxe probíhala v zimních měsících
v dílnách, umístěných v suterénu školní
budovy a hale praxe, umístěné mimo
hlavní budovu školy. V ostatních měsících
probíhala výuka praxe
na stavbách opavských stavebních firem.
Hala praxe je využívána pro praxi
a pro předvádění nových technologií
ve stavebnictví. V době konání ústních
maturitních zkoušek tj. od 20.5.
do 1.6.2013 probíhala čtrnáctidenní
soustředěná praxe žáků na stavbách
u firem celého regionu severní Moravy.

25,15%

74,85%

85

253

338
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II. Přehled oborů vzdělávání

Naše škola byla zařazena do sítě škol a vyučují se zde studijní obory, které jsou celostátně schválené
rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 28 484/2003-21 a rozhodnutím MŠMT č.j. 21 392/2008-21 s účinností od 1.9.2009.
Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů a rámcové vzdělávací programy:

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

1. 36 - 46 - M/002
36 - 47 - M/01
78 - 42 - M/01
36 - 46 - M/01

2.
3.
4.

Geodézie - geodézie
Stavebnictví

Technické lyceum
Geodézie a katastr nemovitostí

denní
denní
denní
denní

4
4
4
4

V oboru Stavebnictví se vyučují tato zaměření:
36 - 47 - M / 01 - Stavebnictví - pozemní stavitelství a konstrukce

U oboru 78 -42 -M/001 Technické lyceum vyučujeme podle učebních dokumentů schválených MŠMT ČR
dne 7.7.1999 pod č.j. 24959/99-23 s platností od 1.9.1999.

Od školního roku 2009/2010 se obory 36 - 47 - M/01 Stavebnictví a 78 - 42 - M/01 Technické lyceum vyučují
dle schválených ŠVP. Od školního roku 2010/2011 se také obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
vyučuje dle schváleného ŠVP.

Rozhodnutím MŠMT pod č.j. 34269/05-21 ze dne 28.2.2006 byl zapsán do školského rejstříku nový název:
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace s účinností od 28.2.2006.

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

Studenti při práci v odborných předmětech
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AJ

4

NJ Jiný

4

III.Rámcový popis personálního zabezpečení
činnosti školy

Vyučování zajišťovalo 32 interních učitelů včetně
ředitelky školy, jejího zástupce, vedoucího praxe
a dále 2 externí učitelé.
Všichni interní učitelé jsou kvalifikováni.
2 učitelé jsou učitelé praxe se středoškolským
vzděláním v oboru, což je pro výkon práce
dostačující.

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

Výuku jazyků zajišťuje pět učitelek. Jedna vyučuje
německý jazyk a ruský jazyk a čtyři jazyk anglický.

V průběhu školního roku 2012–2013 nastoupil
1 nový interní učitel, dva učitelé ukončili pracovní
poměr odchodem do starobního důchodu. Jednomu
učiteli na částečný úvazek, uplynul pracovní poměr
na dobu určitou.

Přepočtený počet pedagogických pracovníků podle
vyučovacích hodin je 30,5.

Učitelé

Aprobovaní

Neaprobovaní studující jazyk na vysoké škole připravující učitele

Neaprobovaní se státní všeobecnou jazykovou zkouškou

Neaprobovaní (další vzdělání u SVP)

Ostatní neaprobovaní

Bez učitelské kvalifikace

Důchodci aprobovaní

Zahraniční učitelé

Celkem

FJ RJ Celkem

5

6

Aprobovanost vyučujících cizích jazyků

11

11
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IV. Údaje o přijímacím řízení pro rok 2013-2014

Na školní rok 2013-2014 podalo přihlášku na naši školu celkem 120 žáků základních škol.
V prvním kole bylo přijato 82 žáků. Všichni žáci konali přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.
Výběr přijímaných žáků byl prováděn podle výsledků přijímacích zkoušek, dle hodnocení známek z
matematiky za I. a II.pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a celkového prospěchu za obě pololetí
osmé třídy a prvního pololetí deváté třídy a dále pak podle umístění v olympiádách vyhlašovaných MŠMT
z matematiky, fyziky, chemie a zeměpisu  u oboru Geodézie a katastr nemovitostí.
Ne všichni žáci odevzdali zápisový lístek, proto byla vyhlášena také další kola přijímacího řízení.
Výběr přijímaných žáků byl prováděn na základě hodnocení známek z matematiky za I. a II.pololetí
8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Po všech kolech přijímacího řízení bylo přijato celkem 99 žáků. Zápisový lístek odevzdalo 65 žáků.

Stavebnictví

Geodézie
- katastr nemovitostí

kód oboru

36 - 47 - M/01

36 - 46 - M/02

Celkem

počet přihlášených

celkem celkemz toho dívky z toho dívky z toho dívky

počet přijatých odevzdalo
zápisový

lístek celkem

91 26 70 21 1654

29 10 29 10 411

120 36 99 31 2065

Název oboru

přijatých

84 odevzdali zápisový lístek

65

přihlášeno

120
přijato

99

82,50%

65,66%

přihlášeno

120

přijato a odevzdali zápisový lístek

65

54,17%

dle stavu k 31.8.2013
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V. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání
včetně výsledků maturitních zkoušek

Ve školním roce 2012–2013 nastoupilo
k dennímu studiu 338 žáků, z toho 253
chlapců a 85 děvčat.

Celkový průměrný prospěch v 1. pololetí
byl 2,731. S vyznamenáním bylo 9 žáků,
prospělo 234 žáků, neprospělo 93 žáků.

Celkový průměrný prospěch ve 2. pololetí
byl 2,689. S vyznamenáním bylo 12 žáků,
prospělo 299 , neprospělo 23 .

Celková absence je            omluvených
hodin, což je průměrně 133,41 hodin na .
Neomluvených bylo celkem 1676 hodin, tj.
průměrně 5 hodin na žáka.

žáků žáků

žáků 44693
žáka

Neprospělo Nehodnocen
Prospělo
s vyzna-
menáním

Ročník
3.2.

ProspěloPočet žáků
Neomluve-

ných
hodin

143I.

II.

III.

IV.

Celkem

005168 0 9

242 105682 0 68

302 4068100 2 470

252

939

005986

50234336

1

3

183

730

Snížený stupeň z chování

Členění prospěchu podle jednotlivých ročníků za 1. pololetí školního roku 2012/2013

Členění prospěchu podle jednotlivých ročníků za 2. pololetí školního roku 2012/2013

Ročník Celkem Celkem CelkemZ toho
neomluvené

Z toho
neomluvené

Z toho
neomluvené

2019I.

II.

III.

IV.

Celkem

623635892647 210 18,61 0,63

8368 994356614282 151 29,68 0,45

619470 1750899467562 1089 52,26 3,25

43183

946730

1100645816425

446932377720916

226

1676

32,85

133,41

0,67

5,00

CelkemSnížený stupeň z chováníPrvní pololetí

Počty omluvených a neomluvených hodin za jednotlivá pololetí školního roku 2012/2013

Druhé pololetí Průměr na žáka

Celkem Z toho
neomluvené

Neprospělo Nehodnocen
Prospělo
s vyzna-
menáním

Ročník
3.2.

ProspěloPočet žáků
Neomluve-

ných
hodin

74I.

II.

III.

IV.

Celkem

205869 0 201

33 107581 0 83

113 3086100 2 619

22

2312

108084

70299334

0

2

43

946

Snížený stupeň z chování
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NeprospělPočet žákůRočník ProspělTřída

I. 1.A 1

0

3

1

0

3

0

5

2

2

2

0

0

0

0

19

1

0

3

1

0

2

0

4

1

1

2

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

4

1.B

1.G

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

Průběh a výsledky opravných zkoušek

Opravné zkoušky proběhly 27.8.2013
a 28.8.2013 a bylo vykonáno 26 zkoušek.
Opravných zkoušek se zúčastnilo celkem
19 žáků, z toho 12 žáků mělo jednu opravnou
zkoušku a 7 žáků mělo dvě opravné zkoušky.

Šk. rok
2012/2013

Celkový
průměrný
prospěch

Tj. průměr
na žáka

Tj. průměr
na žáka

Zameškané
hodiny
celkem

Z toho
neomluvených

73020916Pololetí

Konec šk.roku

Celkem

62,250 2,1732,731

946

1676

23777

44693

71,189 2,832

133,41 5

2,689

2,710

Přehled průměrného prospěchu a počtu omluvených a neomluvených hodin
za jednotlivá pololetí školního roku 2012/2013 za školu
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V tomto školním roce maturovaly 4 třídy,
z toho jedna třída se zaměřením Stavebnictví -
Pozemní stavitelství a konstrukce, jedna třída se
zaměřením Stavebnictví – Pozemní stavitelství a
architektura, jedna třída se zaměřením Geodézie a
jedna se zaměřením Technické lyceum.

Ústní maturitní zkoušky probíhaly ve dvou
termínech. V prvním maturovali od 20.5. do 22.5.
2013 žáci třídy 4.A oboru Stavebnictví - zaměření
Pozemní stavitelství a konstrukce a třídy 4.L oboru
Technické lyceum.

Ve druhém termínu od 27.5. do 29.5.2013
maturovala třída 4.B oboru Stavebnictví, zaměření
Pozemní stavitelství a architektura a třída
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
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p šenýchřihlá maturujících DT PP ÚZ PRZ MP

36-47-M/01 53 50 50 50 48 --- --- 2,938

36-46-M/002 20 20 19 20 17 --- --- 3,550

78-42-M/01 14 13 13 13 13 --- --- 2,154

36-47-M/01 9 9 9 9 9 --- --- 1,215

36-46-M/002 3 3 3 3 3 --- --- 2,333

36-47-M/01 44 41 36 --- --- --- --- 3,219

36-46-M/002 17 17 17 --- --- --- --- 3,647

78-42-M/01 14 13 13 --- --- --- --- 2,462

POS 36-47-M/01 53 50 --- --- 47 --- --- 2,926

STK 36-47-M/01 26 24 --- --- 24 --- --- 2,087

AOB 36-47-M/01 27 26 --- --- 26 --- --- 2,615

ART 36-47-M/01 3 3 --- --- 3 --- --- 1,000

PRZ 36-47-M/01 52 49 --- --- --- 48 --- 2,861

GEO 36-46-M/002 20 20 --- --- 14 --- --- 3,450

MAP 36-46-M/002 20 20 --- --- 19 --- --- 3,250

PRZ 36-46-M/002 20 20 --- --- --- 20 --- 3,250

MAT 78-42-M/01 14 13 --- 13 13 --- --- 2,846

FYZ 78-42-M/01 15 14 --- --- 14 --- --- 3,077

DMP 78-42-M/01 14 13 --- --- --- --- 13 2,231

Úsp šně ě vykonalo Prům.
prospěch

Sp
ol

eč
ná

ČJ

AJ

Předmět

Pr
of

ilo
vá

Obor
Počet

M

Část

Přehled výsledků MZ v termínu jarním

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2012/2013
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p šenýchřihlá maturujících DT PP ÚZ PRZ MP

36-47-M/01 2 2 2 3,000

36-46-M/002 3 3 1 3 3,667
78-42-M/01
36-47-M/01
36-46-M/002
36-47-M/01 4 4 3 4,000
36-46-M/002

78-42-M/01

POS 36-47-M/01 4 4 4 3,500
STK 36-47-M/01
AOB 36-47-M/01
ART 36-47-M/01
PRZ 36-47-M/01 1 1 1 4,000
GEO 36-46-M/002 6 6 6 3,500
MAP 36-46-M/002 1 1 1 4,000
PRZ 36-46-M/002
MAT 78-42-M/01
FYZ 78-42-M/01
DMP 78-42-M/01

Část Předmět Obor
Počet Úsp šně ě vykonalo Prům.

prospěch

Pr
of

ilo
vá

Sp
ol

eč
ná

ČJ

AJ

M

prospěl s
vyznamenáním

prospěl neprospěl
prům.

prospěch
prospěl

prospěl s
vyznamenáním

neprospěl
prům.

prospěch

řádný 39 2 8 2,791

opravný 3 0 1 3,450 8 1 3,356
řádný 12 0 8 3,390
opravný --- --- --- --- 8 3,6
řádný 11 2 0 2,554
opravný 1 0 0 3,000

Podzimní termín

78-42-
M/01

Termín
Jarní termín

Obor

36-46-
M/002

36-47-
M/01

Přehled výsledků MZ v termínu podzimním

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2011/2012



ZPRÁVA  O ČINNOSTI ŠMP V OBLASTI  PREVENCE
RIZIKOVÝCH   JEVU  ZA  ROK  2012/2013

V srpnu a v září připravila školní metodička prevence MPP na školní rok 2012/2013 s využitím SWOT analýzy
třídních učitelů a dotazníků žáků 3. ročníků.
V září proběhly ve škole Studentské volby, zaměřené na politické strany, při kterých měli žáci možnost vyzkoušet
si průběh skutečných voleb a komise také sčítání hlasů a preferencí. Zapojili jsme se také do charitativní sbírky
Světluška. Pro žáky 1. ročníků proběhly interaktivní besedy Buď O.K.  pořádané o.p.s. Renarkon na téma:
Komunikace a na téma Vztahy v kolektivu. 26.9. proběhla pracovní schůzka školních metodiků prevence,
organizovaná okresní metodičkou prevence.
V říjnu se žáci 4. L Tomáš Herman a Tomáš Nevřela zúčastnili soutěže SODATSW, s.r.o. na téma: Co nás na
informatice nejvíc baví. Se svým videoklipem: „Negativní důsledky hraní PC her“ získali první místo. Proběhly
nominace na Cenu 17. listopadu za rozvoj občanské společnosti,vyhlášenou primátorem města Opavy, a ze
zúčastněných byl vybrán Lukáš Darda, který nás v listopadu reprezentoval na slavnostním vyhlášení.
V listopadu jsme se už počtvrté zapojili do projektu Příběhy bezpráví pořádaného obecně prospěšnou
společností Člověk v tísni. Žáci 3. A v první části zhlédli dokumentární film Pavla Křemena: „Nikomu jsem
neublížil“, jehož tématem je spolupráce občanů socialistického Československa se Státní bezpečností.
Následovala beseda s předsedou Konfederace politických vězňů v Opavě, Antonínem Zelenkou, která se setkala
s nadšeným ohlasem žáků. Žáci zpracovali zpětné vazby, ze kterých vyplynulo, že je velmi zaujalo jak téma, tak
sugestivní vyprávění pana Zelenky.
Jedna z žákyň nahlásila podezření na kyberšikanu ve své třídě. O spolupráci jsme požádali PPP Opava. Proběhlo
vyšetření, dotazníková šetření a pět intervenčních  programů PPP na zlepšení klimatu ve třídě. Ukončeny byly v
březnu a závěrečná konzultace pracovnic Mgr. Lucie Šimečkové a Mgr. Renáty Jalůvkové proběhla v dubnu.
Agresorům byly uděleny ředitelské důtky a důtky třídní učitelky.
V rámci předvánočního týdne proběhla v budově Okresního soudu beseda s předsedou JUDr. Urbanem o
kriminalitě mládeže, ve škole  beseda o trestním právu, kterou vedl npor. Špičák z  Městské policie. K dalším
programům patřila požární ochrana, PC závislosti a kyberšikana, pořádaná o.p.s. Renarkon, Finanční
gramotnost, kterou vedla Bc. Vehovská z Charity Opava. Žáci se seznámili s možnostmi studia na ČVUT,
absolvovali kurz zdravovědy na Slezské univerzitě a užili si vánoční besídku. V prosinci také celá školy navštívila
divadelní představení Útěky Lídy Baarové v místním divadle. Sváteční nálada i téma divadelní hry dalo žákům
příležitost zažít příjemný kulturní zážitek.

V lednu a v únoru proběhly také lyžařské kurzy prvních ročníků, které přispěly k utužení kolektivů tříd,
vzájemné poznávání se a respektování. V únoru se žáci 1. ročníků zúčastnili preventivní besedy MUDr. Kováře
na téma: Rady začínajícím milencům.

V březnu naši žáci přispěli k udělení Ceny Statutárního města Opavy panu Antonínu Zelenkovi. Michal
Kupka, žák 3.B, vystoupil se svým příspěvkem na jednání zastupitelstva a 19.3. jsme se účastnili slavnostního
udělení ceny v Obecním domě.
V dubnu jsme ukončili vybírání dobrovolných příspěvků na Adopci na dálku a částku odeslali na účet Arcidiecéze
Praha. Žáci Tomáš Herman a Tomáš Nevřela se zúčastnili okresního kola SOČ a se svou prací na téma: Závislosti
na PC hrách obsadili 3. místo. Současně jsme obeslali ZŠ v Opavě a nabídli jim besedu doprovázenou varujícím
videem, kterou by mohli využít v rámci prevence. Program se uskutečnil na ZŠ Šrámkova Opava a ZŠ Edvarda
Beneše, kde se setkal s velkým úspěchem.

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
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Preventivní školní strategie se naplňuje specifickou a nespecifickou formou a zaměřuje se jak na žáky, tak
na učitele. Školním metodikem prevence je Mgr. Marcela Hadamčíková, preventivní školní tým je tvořen
Ing. Karlou Labudovou (ředitelka školy), Mgr. Dagmar Holasovou (výchovná poradkyně)
a Mgr. Marcelou Hadamčíkovou (školní metodik prevence). Důležitá je spolupráce s rodiči žáků a s ostatními
pedagogy, stejně jako s Pedagogicko psychologickou poradnou v Opavě.

Specifická prevence se zaměřila na tvoření pozitivního a kreativního klimatu školy, zlepšení komunikace
mezi pedagogy a žáky, zvýšení zapojení žáků na chod školy, na škodlivost patologických jevů.
Nespecifická prevence se zaměřila na rozvíjení asertivity, komunikačních a sociálních schopností žáků.



V květnu jsme se zapojili do charitativní sbírky Český den proti rakovině, pořádané Ligou proti rakovině.
Proběhla také charitativní sbírka ošacení a jiných předmětů v rámci naší školy pro Diakonii Broumov.
5. 6. proběhlo další setkání metodiků prevence pořádané PPP Opava. V červnu jsem zorganizovala turistický
kurz třídy 3.G do Karlova, v rámci kterého jsme absolvovali výšlapy Bílou Opavou, do Karlovy Studánky a
hřebenovou trasu na Petrovy kameny.
Na závěrečné červnové dny jsem zařídila exkurze Hasičského záchranného sboru Opava a protialkoholní
záchytné stanice. Na poradě byly pedagogům předány podklady pro SWOT analýzu jejich třídy. Na adaptační
kurzy 1.ročníků ve školním roce 2013/2014 byl objednán program Renarkonu zaměřený na prevenci rizikových
jevů chování.
Aktivity školního roku 2012/2013 vycházejí z Minimálního školního programu. Jeho součástí jsou také další
akce, realizované vyučujícími, např. lyžařské a cykloturistické kurzy, školní ples, letní absolventská párty,
odborné a sportovní soutěže, SOČ a další.

Dále spolupracujeme s úřadem práce, průběžně sledujeme uplatnění našich žáků na trhu práce
a pomáháme je umísťovat do jednotlivých firem. Využíváme také spolupráce s Krizovým centrem
Pod slunečníkem, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem Opava, Mjr. Kalusem  (věznice),
Renarkonem (centrum primární prevence), Arekou a centrem Elim (volnočasové centrum).

VII. Údaje o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno individuálně formou odborných seminářů a
studiem literatury.  Učitelé odborných předmětů se pravidelně vzdělávají na odborných přednáškách v rámci
firemních dnů.
V letošním školním roce se učastnili přednášek firem:
DEK Trade, BASF, RUUKKI, Baran, Xella, Sezit plus, Terranova, I.T.O., Wienerberger, Kres-Dewalt,
Okna-Střechy Mlýnek, ELK, Bramac.
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druh vzdělávání organizátor účastníci akce poznámka datum

cyklus p šekředná
Ústav fyziky SU v

Opavě
RNDr. Miloslava

Toufarová
VědaNevěda 27.9.-6.12. 2012

jazykový kurz Helen Doron Opava
Mgr. Simona Kacířová,
Mgr.Daniela Kotalová

Štěpánová
AJ - Callanova metoda celý školní rok

seminář
Oxford University

Press, Ostrava
Mgr. Simona Kacířová

AJ "Santa Claus is
coming…"

4.12.2012

seminář
Přírodovědecká

fakulta Ostravské
univerzity v Ostravě

RNDr. Miloslava
Toufarová

Seminář z fyziky pro
u Ščitele S

13.12.2013

seminář KVIC Nový Jičín Ing. Vladimír Solnický

Informační seminář
v rámci jednotných PZ
v Moravskoslezském

kraji

30.1.2013

odborný seminář
Katedra matematiky

PřF OU
Ing. Mgr. Ludvík

Kartous
Matematika pro SŠ

profesory
1.2.2013

p škaředná
Opavská pobočka
Jednoty českých

matematiků a fyziků

RNDr. Miloslava
Toufarová

Věda a víra -
p škaředná

RNDr. J. Grygara
28.2.2013

KVIC
Školení metodiků
prevence sociálně

26.9.2012
Mgr. Marcela
Hadamčíková

Vzdělávání 2012/2013

školení
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školení CERMAT

Ing. Pavel Osadník,
Ing.Mgr.Ludvík

Kartous,
Mgr. Ji Šrom ,ří
RNDr. Miloslava

Toufarová,
Mgr.Eva Vengřínová

zadavatel pro žáky
s PUP

6.3.2013

seminář

Krajské zařízení pro
další vzdělávání
pedagogických
pracovníků a

informační centrum,
Nový Jičín,

příspěvková
organizace

Mgr. Ivo Rychtar
Cloud z pohledu

Microsoftu
4.4.2013

seminář
VŠB - TU Ostrava,
Centrum podpory

inovací

Ing. Mgr. Ludvík
Kartous

Jak oživit výuku
matematiky aneb
několik podnětů,
jak lépe zaujmout

studenty

30.4.2013

seminář

Krajské zařízení pro
další vzdělávání
pedagogických

pracovníků
a informační centrum,

Nový Jičín,
příspěvková
organizace

Mgr. Ivo Rychtar
Digitální školní baťoh

SkyDrive
16.5.2013

školení NAEP Mgr. Simona Kacířová
Školení k závěrečné
zprávě - Comenius

30.5.2013

školení KVIC
Mgr. Marcela
Hadamčíková

Školení metodiků
prevence sociálně
patologických jevů

5.6.2013

školení NAEP Mgr. Simona Kacířová Leonardo 19.6.2013

konference
Oxford University

Press and EF
Education First

Mgr. Simona Kacířová,
Mgr.Monika
Justichová,

Mgr.Jana Langrová

Live the Language 29.8.2013

druh vzdělávání organizátor účastníci akce poznámka datum

Vzdělávání 2012/2013



Prezentace školy na veřejnosti

Ve školním roce 2012/2013 jsme školu propagovali pomocí plakátů umístěných na plakátových plochách a ve
všech dopravních prostředcích Městské hromadné dopravy v Opavě s nabídkou oborů otevíraných ve školním
roce 2013/2014, s pozvánkou na Dny otevřených dveří.

Uskutečnili jsme Den otevřených dveří: 14.11.2012 a 24.1.2013

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
na veřejnosti
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Datum Akce kde - pořádající kdo - účastníci

27.9.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů pro

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

11.10.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů pro

žáky ZŠ Old šov, Opavaři
SPŠ stavební, Opava, p.o. u žáci ZŠčitelé +

říjen r.2012 inzerce naší školy a otevíraných oborů Region Opavsko
říjen r.2012 inzerce naší školy a otevíraných oborů Bruntálsko
říjen r.2012 inzerce naší školy a otevíraných oborů Novojičínsko
říjen r.2012 inzerce naší školy a otevíraných oborů Opavsko

17.10.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

žáky  9. tříd
ZŠ Sudice Ing. Karla Labudová

17.10.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů pro

žáky ZŠ Englišova, Opava
SPŠ stavební, Opava, p.o. u žáci ZŠčitelé +

24.10.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů pro

výchovné poradce
KVIC, Nový Jičín, p.o.,

odlou štčené pracovi ě Opava
Ing. Karla Labudová

29.10.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

žáky 9. t Š Dolní Benešovříd Z
SPŠ stavební, Opava, p.o. u žáci ZŠčitelé +

30.10.2012
článek o ocenění nejúspě ů Sšních žák Š za

školní rok 2011/12
Region Opavsko

30.10.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

rodi žáky  9. tči a říd
ZŠ Budišov n. Budišovkou Mgr. Dagmar Holasová

31.10. a 1.11.2012 Burza st školředních
St škola technická, Opava,řední

Kolofíkovo náb ží 51,ře
příspěvková organizace

u žácičitelé i

31.10.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů pro

žáky 9. ro Š Kobečníků Z řice
SPŠ stavební, Opava, p.o. u žáci ZŠčitelé +

2.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

žáky  9. tříd
ZŠ Krnov, Žižkova Ing. Karla Labudová

listopad_2012
propagace Dne otevřených dveří na

plakátových plochách v Opavě
Opava

5.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

žáky  9. t Š Velké Hošticeříd Z
SPŠ stavební, Opava, p.o. Ing. Karla Labudová

6.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

žáky  9. tříd
ZŠ Hlučín, Rovniny Ing. Karla Labudová

6.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

žáky  9. tříd
ZŠ Hlu šovačín, Tyr Ing. Karla Labudová

8.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

žáky  9. tříd
ZŠ Město Albrechtice Ing. Klára Hazuchová

12.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

rodi žáky  9. tči a říd
ZŠ Krnov, Smetanův okruh Mgr. Dagmar Holasová

12.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

žáky  9. tříd
ZŠ Melč Ing. Karla Labudová

13.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

rodi žáky  9. tči a říd
ZŠ Melč Mgr. Dagmar Holasová

14.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů pro

žáky 9. ro Š Sudicečníků Z
SPŠ stavební, Opava, p.o. u žáci ZŠčitelé +

14.11.2012 Den otevřených dveří SPŠ stavební, Opava, p.o. u žácičitelé i

14.11.2011
propagace otevíraných studijních obor žáků ům

9. t Š Opava, Šrámkovaříd Z
ZŠ Opava, Šrámková Mgr. Dagmar Holasová
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15.11.2012 Malá burza st školředních ZŠ Riegrova, Opava, p.o. Mgr. Dagmar Holasová
15.11.2012 Malá burza st školředních ZŠ Otická, Opava Ing. Karla Labudová
15.11.2012 Malá burza st školředních ZŠ Bruntál, Okružní Mgr. Ivo Rychtar

20.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

rodi žáky  9. tči a říd
ZŠ Dolní Benešov Mgr. Ivo Rychtar

20.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

rodi žáky  9. tči a říd
ZŠ Englišova Opava Ing. Tomáš Fischer

20.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

rodi žáky  9. tči a říd
ZŠ Vrchní Opava Mgr. Dagmar Holasová

20.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

rodi žáky  9. tči a říd
ZŠ Kobeřice Mg. Eva Kurková

20.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

rodi žáky  9. tči a říd
ZŠ Hradec nad Moravicí Mgr. Dagmar Holasová

22.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

rodi žáky  9. tči a říd
ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. Mgr. Ivo Rychtar

22.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

rodi žáky  9. tči a říd
ZŠ Ochranova Opava Ing. Radomír Kotala

22.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

rodi žáky  9. tči a říd
ZŠ Štěpánkovice Ing. Zdeňka Tesaříková

27.11.2012
Článek o ocenění našeho žáka primátorem

města Opavy
Region Opavsko

30.11.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

žáky  9. tříd
ZŠ Opava, Otická Mgr. Ivo Rychtar

30.11.2012
Článek o výhře na ů v celostátní soutěšich žák ži

SODATSW
Opavský a hlučínský deník

3.12.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

žáky  9. tříd
ZŠ Opava, Otická Mgr. Ivo Rychtar

3.12.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

rodi žáky  9. tči a říd
ZŠ Opava Kylešovice Mgr. Dagmar Holasová

5.2.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů před

žáky  9. tříd
ZŠ Opava, Otická Mgr. Ivo Rychtar

5.2.2012
Propagace školy a našich  studijních oborů pro

žáky ZŠ Edvarda Beneše, Opava
SPŠ stavební, Opava, p.o. u žáci ZŠčitelé +

8.1.2013 inzerce naší školy a otevíraných oborů Region Opavsko
24.1.2013 Den otevřených dveří SPŠ stavební, Opava, p.o. u žácičitelé i
25.1.2013 Ples stavbařů SPŠ stavební, Opava, p.o. ve žáciřejnost, učitelé,

30.1.2013 vyhodnocení sout že pro žáky ZŠ Dě ům snů SPŠ stavební, Opava, p.o.
žáci a pedaggové ZŠ,

Mgr. Ivo Rychtar,
Ing. Tomáš Fischer

4.2.2013 Článek o soutě ům snů pořádané naži D ší školou Opavský a hlučínský deník

25.3.2013
Článek o chystyné soutěži Stavby z vlnitých

lepenek
Opavský a hlučínský deník

2.4.2013
Článek o vítězství našeho žáka v celostátní

sout ži Projektování v grafických programechě
Opavský a hlučínský deník

2.4.2013
Článek o vítězství našeho žáka v celostátní

sout ži Projektování v grafických programechě
Region Opavsko

9.4.2013
Článek o předání charitativního daru ZŠ

Dostojevského od naší školy na základě
sout že Dě ům snů

Opavský a hlučínský deník

21.5.2013
článek o úspěších naší školy v krajském škole

SOČ
Region Opavsko

4.6.2013
článek o postupu na ů do celostátníhošich žák

kola v sout ži Stavby z vlnité lepenkyě
Region Opavsko

7.6.2013
reportáž o postupu našich žáků do celostátního

kola v sout ži Stavby z vlnité lepenkyě
TV POLAR

8.6.2013
článek o postupu na ů do celostátníhošich žák

kola v sout ži Stavby z vlnité lepenkyě
MF DNES

24.6.2013
článek o úspě ů v soutěších našich student žích

(Schiedel, Ytong, ….)
Region Opavsko

29.6.2013
článek o úspě ů v Německušné praxi našich žák

v rámci projektu Leonardo
Opavský a hlučínský deník



Datum akce účastníci
6.9.2012 Letní škola mechatronických systémů 3.L, Mgr. Ivo Rychtar

10. - 15.9.2012 poznávací a jazykový zájezd žáků do Anglie
žáci školy,

Mgr.Simona Kacířová, Mgr.Jana
Langrová

12.9.2012
"stínování" Ing. Volného na stavbě obchodního a

kulturního centra Breda & Weistein
žáci 4.A a 4.B

13.9.2012 Sokrates - informa Šční seminář o studiu na V 4.ročníky

20.9.2012 návštěva výstavního veletrhu For Arch v Praze
3.A, 3.B, Ing. Zita Lebedová,

Ing. Taťána Konůpková,
Josef Zahel, Josef Žurek

26. a 27.9.2012 odborná exkurze - Znojmo, Vídeň, Lednice
4.B,

Ing.Mgr.Ludvík Kartous,
Ing.Martin Gebauer

27.9.2012
"stínování" MgA.Valchářové při restaurátorských

pracích na hradě Sovinci
žáci 3.B

11.10.2012 "stínování" Ing. Tocauera ve firmě CIUR žáci 2.B a 3.A

11.10.2012

exkurze v Brně (vila Tugenthat) pořádané firmou Xella
jako sou žečást výhry v celostátním kole soutě O
nejlepší prováděcí projekt rodinného domu mezi

st školami vředními ČR

4.B,
Ing.Mgr.Ludvík Kartous,

Ing.Tomáš Fischer

16.10.2012
"stínování" Ing. Uvíry při měření radonu v půdním

vzduchu
žáci 2.B

22.10.2012 exkurze v Kamenolomu Bohučovice žáci 1.A

22. až 24.10.2012
odborná exkurze - architektura Prahy, národní technické

muzeum, ČUZK, Hvězdárna, Den otevřených dveří na
ČVUT Praha

4.G, Ing. Jiří Dočkal,
Ing.Lucie Švancarová

24.10.2012
"stínování" Ing. Postulky při práci stavbyvedoucího u

firmy SIAS, která se zaměřuje na hydroizolace
žáci 2.A

24.10.2012
odborná exkurze - Tondach Hranice, Cetris hranice,

historické jádro a památky Unesco v Olomouci
4.A, Mgr.Ji Šrom,ří
Ing.Radomír Kotala

Den otevřených dveří

Další aktivity školy
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20. až 26.10.2012
návšt školy věva partnerské Řecku (v rámci projektu

Comenius)
žáci, Mgr.Simona Kacířová,

Mgr. Jana Langrová

2.11.2012
"stínování" Ing. Uvíry při měření radonu v půdním

vzduchu
žáci 3.B

9.11.2012
"stínování" Ing. Uvíry při měření radonu v půdním

vzduchu
žáci 3.A

16.11.2012
"stínování" Ing. Bortlíka, zástupce firmy TOMI-

REMONT při práci na dopravních stavbách
žáci 3.B

19.11.2012
"stínování" Ing. Uvíry při měření radonu v půdním

vzduchu
žáci 1.A

22.11.2012
"stínování" Ing. Postulky při práci stavbyvedoucího u

firmy SIAS, která se zaměřuje na hydroizolace
žáci 4.A

19.12.2012 Divadelní představení: Útěky Lídy Baarové celá škola
20.12.2012 odborná p ška firmy Dektradeředná 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B
20.12.2012 odborná p ška firmyBASFředná 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B
20.12.2012 odborná p ška firmy Ruukkiředná 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B
21.12.2012 odborná p ška firmy BARANředná 1.A, 1.B, 2.A, 2.B
21.12.2012 odborná p ška firmy XELLAředná 1.A, 1.B, 3.A, 3.B
21.12.2012 odborná p ška firmy SEZIT plusředná 2.A, 2.B, 3.A, 3.B
9.1.2012 "stínování" Ing. Štajnrta při práci s termokamerou žáci 1.B

9.1.2012
odborný seminář a stínování  firmy Dektrade na téma:

PVC fólie
odborná ve žáci, uřejnost, čitelé

14.1.až18.1.2013 lyžařský kurz 1.A, 1.G

22.1.2013
odborný seminář a stínování  firmy Dektrade na téma:

asfaltové pásy
odborná ve žáci, uřejnost, čitelé

25.1.2013 Ples stavbařů žáci, učitelé, veřejnost
30.1.2013 Sout ž pro žáky ZŠ: Dě ům snů - vyhodnocení žáci a u Ščitelé Z
30.1.2013 Anglické divadlo "Taming of the Shrew" žáci a učitelé ANJ
30.1.2013 exkurze do stavební laborato ŠBře na V 4.A, Ing. Klára Hazuchová
31.1.2013 exkurze do stavební laborato ŠBře na V 4.B, Ing. Karla Labudová

4.2. až 8.2.2013 lyžařský kurz 1.B

15.2.2013 Exkurze do Hyundai Nošovice v rámci Stavebnictví 21
3.A,3.B, Ing. Zita Lebedová,

Josef Zahel

3.5.2013 exkurze - Dolní oblast Vítkovice
1.G, 2.G, 3.G, Ing.Pavel Osadník,

Ing.Lucie Švancarová,
Ing.Jiří Dočkal

10.-14.6.2013 sportovní kurz 3.B, 3.L

10.a 11.6.2013
exkurze na vodní dílo Slezská Harta, D ŠBůl Michal, V

TU - Institut geodézie a d ženýrstvíůlního in
2.G, Ing. Pavel Osadník,

Mgr. Jana Langrová

11.a 12.6.2013
exkurze po stopách památek UNESCO (Telč, Český

Krumlov, Holašovice

2.B, Mgr. Simona Kacířová,
Mgr. Daniela Kotalová

Štěpánová

12.6.-14.6.
exkurze: firma Den Braven, DAKON, Ekotempo Krnov,
zámek Linhartovy, výtvarná dílna Jaroslava Hrubého

1.A, Ing. Klára Hazuchová

17.-21.6.2013 sportovní kurz 3.A

17.-21.6.2013 turistický kurz
3.G, Mgr. Marcela Hadamčíková,

Ing. Klára Hazuchová

18.6.2013 exkurze do kružberské přehrady
1.B, Ing. Tomáš Ficher,

Ing. Karla Labudová
21.6.2013 Letní absolventská - rozlou šními maturantyčení s leto celá škola
26.6.2013 odborná p ška firmy Středná řechy Mlýnek 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B
26.6.2013 odborná p ška firmy ELKředná 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B
26.6.2013 odborná p ška firmy Bramacředná 1.A, 1.B, 2.A, 2.B
26.6.2013 exkurze do VŠB TU - Planetárium, laboratoře 1.G, 2.L, 3.G, 3.L

27.6.2013
p ška Nanotechnologie, Elektrotechnika a Fyzika vředná

důlní a stavební praxi
2.L, 3.G, 3.L

27.6.2013
exkurze Hasičský záchranný sbor, Protialkoholní

záchytná stanice Opava
2.G, 3.G

27.6.2013 odborná p ška firmy Wienerbergerředná 1.A, 1.B, 2.A, 2.B
27.6.2013 odborná p ška firmy Kres - Devaltředná 2.A, 2.B, 3.A, 3.B
27.6.2013 odborná p ška firmy Terranovaředná 3.A, 3.B
27.6.2013 odborná p ška firmy I.T.O.ředná 1.A, 1.B
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Údaje o dalších aktivitách naší školy

Na úseku tělovýchovy a sportu

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

První kurz - třída 1.A, 1.G

Druhý kurz - třída 1.B

První kurz

Druhý kurz

1. lyžařský kurz proběhl v Jeseníkách na chatě Kurzovní na Pradědu
2. lyžařský kurz proběhl v Beskydech v rekreačním středisku SKI MSA Dolní Benešov - Staré Hamry.

Sportovní kurzy proběhly v rekreačním středisku Zálesí, Budišov nad Budišovkou.

Vyučovací hodiny TEV byly odučeny podle tématických plánů a ŠVP, bylo respektováno cvičení v koedukovaných
skupinách a výuka ve dvouhodinovkách. Bylo dbáno na optimální zatížení žáků, dodržování bezpečnostních
a hygienických požadavků.
V hodinách TEV byla podle rozpisu zajištěna výuka „Ochrana člověka  za mimořádných událostí".
Věnovali jsme stálou péči údržbě školní tělocvičny, hřiště i posilovny.

termín: 14.1. až 18.1.2013
vedoucí kurzu: Ing. Mgr. Ludvík Kartous
instruktoři: Mgr. Jiří Šrom, Ing. Lucie Švancarová, Mgr. Jana Langrová

termín: 4. až 8.2.2013
vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Šrom
instruktoři: Ing. Lucie Švancarová, Ing. Mgr. Ludvík Kartous, Mgr. Jana Langrová

- třída 3.B
- termín  10. - 14.6.2013
- vedoucí kurzu  - Ing. Mgr. Ludvík Kartous
- instruktoři: Ing. Radomír Kotala, Ing. Lucie Švancarová, Mgr. Jiří Šrom

- třída 3.A a 3.L
- termín 17. - 21.6.2013
- vedoucí kurzu - Mgr. Jiří Šrom
- instruktoři: Ing. Mgr. Ludvík Kartous, Ing. Martin Gebauer

Žáci kromě cyklistiky absolvovali vodácký výcvik na kánoích, lezení a slaňování na skále, výuku topografie
a střelby, běžecké závody, řadu míčových a drobných her, ve kterých uplatnili naučené dovednosti.
Také absolvovali školení o ochraně člověka za mimořádných událostí (první pomoc).
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Mezitřídní turnaje:
V letošní školním roce jsme uskutečnili mezitřídní turnaje ve florbalu, volejbalu a futsalu.

Turnaje ve volejbalu se zúčastnilo 10 tříd školy, celkem asi 65 žáků. V kategorii prvních
a druhých ročníků zvítězila třída 2.A, v kategorii třetích a čtvrtých ročníků zvítězila třída 3.G.

Turnaje ve florbalu se zúčastnilo 10 tříd školy, celkem asi 60 žáků. V kategorii 1. a 2. ročník
zvítězila 2.B, v kategorii 3. a 4. ročníku zvítězila 3.G.
Turnaje ve futsalu  se zúčastnilo 10 tříd školy, celkem asi 60 žáků. Zvítězila třída 3.A.
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Ve školním roce 2012/13 se žáci účastnili těchto soutěží:

Název sout žeě účastníci umístění organizátor datum
Pohár J. Masopusta ve fotbale SŠ -

okresní finále
družstvo SPŠ st. 4. místo AŠSK Praha 15.4. , 17.4.2013

1.místo = 2.A SPŠ st.Opava duben 13
2. místo =1.B
3. místo = 1.G
1.místo = 3.G SPŠ st.Opava 25.3.2013
2. místo = 3.A
3. místo = 4.L

Martin Kavka - 4.B AŠSK Praha 21.3.2013
Martin Jaroš - 4. L
Štěpán Salát - 2.G
Petr Miketta - 1.A

1.místo = 2.B SPŠ st.Opava únor 13
2. místo = 2.L
3. místo = 2.A

1. místo = Ondřej Tesař 4.L SPŠ st.Opava 21.12.2012
2. místo = Michal Kořený

3.L
3. místo = Václav Jurečka

3.A
Vojt š 4.Lěch Jarkuli AŠSK Praha 14.12.2012
Albert Holibka 4. L

Dominik Vrbický 3. A
Antonín Vašina 2. A

1.místo = 3. A SPŠ st.Opava 7.11.- 5.12.2012
2. místo = 4. G
3. místo = 2. L

Patrik Janáč 3.A AŠSK Praha 23.10.2012
Dominik Kočíř 3.A
Daniel Masař 2.A
Zden š 1.Aěk Kubi

Corny 2012 - Celostátní atletická
sout ž SŠ - okresní koloě

družstvo SPŠ st. 3. místo AŠSK Praha 19.9.2012

Corny 2012 - Celostátní atletická
sout ž SŠ - krajské koloě

družstvo SPŠ st. 2. místo AŠSK Praha 25.9.2012

Corny 2012 - Celostátní atletická
sout ž SŠ - republikové koloě

družstvo SPŠ st. 5. místo AŠSK Praha 8. - 9.10.2012

1.místo = 3.G SPŠ st.Opava 3.10.2012
2. místo = 3.B
3. místo = 4.G

Přespolní běh - okresní finále družstvo SPŠ st. 5. místo AŠSK Praha 2.10.2012
Memoriál J. Martínka ve volejbale SŠ -

okresní kolo
družstvo SPŠ st. účast ve skupině

Sokol Kylešovice
Opava

září 12

1. a 2. ro Š st.č. SP

3. a 4. ro Š st.čníky SP

1. a 2. ro Š st.č. SP

3. místo

4. - 6. místo

účast ve skupině

Futsal - školní kolo

Stolní tenis - okresní finále

Volejbal - školní kolo 3. a 4. ro Š st.čníky SP

1. - 4. ro Š st.č. SP

1. - 4. ro Š st.č. SP

Turnaj ve volejbale - školní kolo

Turnaj ve florbale - školní kolo

Šplh - krajské kolo

Florbal - školní kolo

Vánoční laťka 2012 - skok vysoký

Šachy - okresní přebor



Na úseku všeobecně vzdělávacích předmětů
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Ve školním roce 2012/13 se žáci účastnili těchto soutěží:

Název sout žeě účastníci umístění organizátor datum
Martin Škrobánek 1.A

Filip Cingel 1.B
Tomáš Klanica 1.B
Martin Klíštinec 2.L

Jakub Hud 2.L
Ondřej Lomič 3.L

Tadeáš Hlaváček 4.A
Jan Schleider 4.B
Matěj Kulhavý 4.B
Lukáš Darda 4.L
Filip Cingel 1.B 1. místo

Martin Klíštinec 2.L 2. místo
Vojtěch Repka 2.L 3. místo
Ondřej Lomič 3.L 1. místo

Tomáš Nevřela 4.L 2. místo
Ondřej Vaněk 3.L 3. místo
Filip Cingel 1.B

Ondřej Lomič 3.L
Filip Cingel 1.B 19. místo VŠB - TUO Ostrava 9.4.2013

Tomáš Klanica 1.B 34. místo VŠB - TUO Ostrava 9.4.2013

Martin Škrobánek 1.A 12. místo
Filip Cingel 1.B 4. místo

Tomáš Klanica 1.B 8. místo
Lenka Hluchníková 1.B 16. místo

Lenka Haasová 1.B 18. místo
Martin Klíštinec 2.L

Jakub Hud 2.L
Jakub Pavelek 2.L 10. místo

Matematická olympiáda
- kategorie A
- krajské kolo

Tadeáš Hlaváček 4.A 18. místo OU Ostrava 15.1.2013

Ondřej Lomič 3.L 28. místo
Tadeáš Hlaváček 4.A 26. místo

Logická olympiáda
- základní kolo

Ondřej Lomič 3.L
postup do krajského

kola
SPŠ st. Opava 15.-21.10.2012

Logická olympiáda
- krajské kolo

Ondřej Lomič 3.L účast Ostrava 30.10.2012

Kamila Skálová 2.A 1. místo
Barbora Kurečková 3.B 2. místo

Vojtěch Slanina 4.B 3. místo
Jakub Solnický 3.L
Vojtěch Pytela 2.L
Petr Fáborský 2.L

Piškvorky - školní kolo
- družstva

1. - 3. ro Š st.č. SP SPŠ st. Opava 10.10.2012

Fyzikální olympiáda
- krajské kolo
- kategorie A

Tomáš Nevřela 4.L 8. místo Ostrava 25.1.2013

Opava 8.2.20132. místo

29.4.2013Opava4. místo

8. - 9. místo
MGO Opava 24.1.2013

SŠE Ostrava 5.4.2013

SPŠ st. Opava 23.10.2012

SPŠ st. Opava 26.4.2013

SPŠ st. Opava 26.4.2013

MGO Opava 24.1.2013

43. místo

72. místo

SU Opava 12.4.2013

SU Opava 12.4.2013

Matematická olympiáda
- kategorie B
- okresní kolo

Celostátní matematická sout žě
SŠ

Sudoku - školní kolo

Finanční gramotnost
- okresní kolo

- sout ž družstevě

Náboj 2013 - Mezinárodní
matematická sout žě

družstev SŠ

Matematický klokan 2013
- školní kolo

- kategorie junior
Matematický klokan 2013

- školní kolo
- kategorie student

Matematický klokan 2013
- okresní kolo

Matematická olympiáda
- kategorie C
- krajské kolo

Matematická olympiáda
- kategorie C
- okresní kolo



Na úseku odbornosti
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AKCE JMÉNO DATUM UMÍSTĚNÍ práce
České hlavičky 2012 Matěj Kulhavý 10.9.2012 2 Kategorie Futura: Plovoucí dům

celostátní sout ž firmyě

SODATSW
Tomáš Nevřela

a Tomáš Herman
26.11.2012 1 Co nás na informatice baví nejvíce

Vědecko - odborná konference
st škol STAVOKSředních

Václav Štukavec
a Tomáš Zelenka

6.12.2012 3 Prezentace a obhajoba modelu školy

Tadeáš Hlaváček 1

Martin Uličný 10

Kateřina
Hoffmannová

1.
Kategorie Stavebnictví, architektura a

design interiérů: Dům pro seniory

Tadeáš Hlaváček
a Martin Uličný

2.
Kategorie Stavebnictví, architektura a design

interiérů: Opava Východ - Opravdu
nejkrásn ší nádraží?ěj

Jan Schleider 3.
Kategorie Stavebnictví, architektura a design

interiérů: Studentś Nest
Tereza Havlíčková,
Veronika Seberová,

Vojtěch Lelek
1.

Kategorie Geologie a geografie:
Porovnání přesnosti metody GPS vůči

měření geodetickými metodami

Tomáš Nevřela 1.
Kategorie Elektrotechnika, elektroniky

a telekomunikace: Model smykově
řízeného robota s dálkovým ovládáním

Ondřej Lomič 1. Kategorie Informatika: Pisq

Tomáš Nevřela
a Tomáš Herman

3.
Kategorie Pedagogika, psychologie,
sociologie: Negativní důsledky hraní

počítačových her
tým: Vojtěch Lelek,
Veronika Seberová,
Tereza Havlíčková

kat.A - 9
kat.B - 8.

Hodnocení kategorie A: čas zvládnutí terénu s
bonusy za správně a rychle splněné

geodetické úkoly
tým: Adéla Šoborová,

Daniel Pécsi,
Martin Raida

kat.A - 24
kat.B - 23.

Hodnocení kategorie B: přesnost vyhotovení
geodetických úloh na stanovištích

Kateřina
Hoffmannová

1
Kategorie Stavebnictví, architektura a

design interiérů: Dům pro seniory

Tadeáš Hlaváček
a Martin Uličný

4
Kategorie Stavebnictví, architektura a design

interiérů: Opava Východ - Opravdu
nejkrásn ší nádraží?ěj

Tereza Havlíčková,
Veronika Seberová

a Vojtěch Lelek
1

Kategorie Geologie a geografie:
Porovnání přesnosti metody GPS vůči

měření geodetickými metodami

Tomáš Nevřela 2
Kategorie Elektrotechnika, elektroniky a

telekomunikace: Model smykově řízeného
robota s dálkovým ovládáním

Ondřej Lomič 2 Kategorie Informatika: Pisq

Tadeáš Hlaváček 1

Martin Uličný 2
Petr Krömer 3

6.ro žečník celostátní soutě
SCHIEDEL

Kate žíkovářina Baju 29.5.2013 3 Můj rodinný dům

Tadeáš Hlaváček 1

Martin Uličný 3
Sout ž Stavby z vlnitéě

lepenky
Erik Chuděj a
Jiří Formánek

3.6.2013
postup do

finále
Mosty v mém okolí

Kate žíkovářina Baju 1

Tomáš Zelenka 2

David Lelek 3

Tuan Duong Le 1
Jan Schleider 2

Kateřina Černá 3
Celostátní kolo sout žeě

firmy Xella
Tadeáš Hlaváček 14.6.2012 2 Prováděcí projekt bytového domu

Sout ž Stavby z vlnité lepenky -ě

finálové kolo
Erik Chuděj a
Jiří Formánek

19.6.2013
4. až 6.
místo

Škola mých snů

Garmin International Geodetic
Pentatlon Lučenec 2013

Kategorie Rodinný dům

Kategorie Občanské stavby

Školní kolo sout že firmyě

Wienerberger
14.6.2013

14.5.2013Krajské kolo SOČ

celostátní sout žě

Projektování v grafických
programech na stavební

průmyslovce

21.3.2013
Prováděcí projekt rodinného domu v

programu ArchiCAD

19.4. až

21.4.2013

Okresní kolo SOČ 16.4.2013

10.5.2013 Prováděcí projekt rodinného domuškolní kolo sout že firmy Xellaě

31.5.2013
Projekt bytového domu v systému

Ytong
Regionální kolo sout žeě

firmy Ytong
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Kateřina Hoffmannová - Domov pro seniory - 1. místo v krajském kole SOČ

Tomáš Nevřela - Smykově řízený robot - 2. místo v krajském kole SOČ

Kateřina Bajužíková - Soutěž Schiedel - 3. místo v celostátním kole



Na úseku kultury

Žáci absolvovali průběžně výstavy opavského umění v Obecním domě a Galerii Cella
a navštívili divadelní představení Útěky Lídy Baarové.

Škola ve spolupráci se SRPŠ a Nadačním fondem při SPŠ stavební zorganizovala také na
konci školního roku školní akademii, tzv. Absolventská, kde se žáci rozloučili s absolventy
roku 2012/2013.

Škola ve spolupráci s SRPŠ a Nadačním fondem při SPŠ stavební uspořádali Ples stavbařů na
zámku v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě.

Na úseku jazyků

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

Žáci 3.ročníků měli celý školní rok hodiny konverzace v ANJ s rodilými mluvčími a byl také
kroužek konverzace v ANJ s rodilými mluvčími.
Vše v rámci projektu Nová cesta za poznáním.

V letošním roce jsme pro žáky naší školy uspořádali výtvarnou a literární soutěž na téma:
Když jsem sám, do které se žáci s chutí zapojili.

Žáci se zapojili do olympiády v českém jazyce.

V rámci projektu Leonardo byli žáci na odborné praxi v Německu, kde se také mimo jiné
měli možnost procvičit v německém a anglickém jazyce.

Ples stavbařů
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IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2012 - 2013 ve dnech 20. - 21. června 2013 proběhla na naší škole kontrola ČŠI.

Předmětem inspekční činnosti bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona,
která se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d)
školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období.

Kontrolní zjištění:
Kontrola vedení vybrané dokumentace školy podle § 28 odst. 1 písm. b) až i) školského zákona,

ve znění účinném v kontrolovaném období
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
2.  Kontrola údajů o žákovi uvedených ve školní matrice podle § 28 odst. 2 školského zákona,
ve znění účinném v kontrolovaném období
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
3.  Kontrola vedení evidence tiskopisů vysvědčení, která jsou dokladem o dosaženém stupni vzdělání
podle § 28 odst. 9 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
4.  Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu školy podle § 30 odst. 1 - 3 školského zákona,
ve znění účinném v kontrolovaném období
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.
5.  Kontrola plnění povinností ředitele školy ve vztahu k činnosti školské rady podle § 168 odst. 1 a 2
školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

1.

Vybavení učeben

Práce žáků ZŠ na projektu DŮM SNŮ, pořádaném naši školou
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Výnosy

Náklady

Doplňková činnost

Výsledek hospodaření:

Účelové dotace ze státního rozpočtu:

Rozpis závazných ukazatelů:

ÚZ 33353

ÚZ 33038

Celkové výnosy v roce 2012 činily z hlavní činnosti 22 295,67 tis. Kč. Provozní dotace – příspěvek na přímé
náklady na vzdělávání a na provozní náklady  na rok 2012 činil 20 154,78 tis. Kč tj. o 0,7 % více oproti roku
2011.
Příspěvek na projekty neinvestiční činil celkem 2 140,89 tis. Kč. Na projekt „EU peníze školám“ jsme obdrželi
735 579,60 Kč, na projekt „Stavebnictví 21“ 1 387993,43 Kč a na projekt „TIME“ 17 316,- Kč.
Projekt COMENIUS – neinvestiční výnosy v částce 238,67 tis. Kč
Ostatní výnosy (telefonní poplatky, poplatek za vystavení stejnopisu vysvědčení, úroky, zúčtování fondů,)
činily 48,89 tis. Kč.

V roce 2012 činily celkové skutečné náklady organizace v hlavní činnosti  21 714,27 tis. Kč.
Z toho mzdové náklady činily 12 095,76 tis. Kč, zákonné sociální pojištění a sociální náklady činily 4 202,24 tis.
Kč a provozní náklady činily 5 412,27 tis. Kč.

Výnosy z doplňkové činnosti má organizace z pronájmu služebního bytu (byt školníka), bufetu (bufet je ve škole
provozován pro zlepšení služeb žákům), pronájmu učebny za účelem školení, pronájmu nápojových automatů
a reklamních tabulí umístěných na oplocení školy. Tyto reklamní tabule na našem oplocení mají pronajaty
stavební firmy. Tělocvičnu  organizace pronajímá jednotlivým menším organizacím v Opavě.
V rámci doplňkové činnosti jsme v roce 2012 uskutečnily kurzy anglického jazyka a matematiky pro žáky školy.
Tento kurz prováděli učitelé naší školy.
Z těchto výnosů jsou hrazeny náklady související s pronájmy a také náklady v hlavní činnosti.
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti činí 48 482,09 Kč.

V roce 2012 činí zlepšený výsledek hospodaření celkem za organizaci 48 482,09 Kč a to z doplňkové činnosti.
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti je nulový. Tento hospodářský výsledek je finančně krytý a je převážně
z pronájmu reklamních ploch umístěných v areálu školy a pronájmu tělocvičny. Výnosy z doplňkové činnosti
byly použity na pokrytí provozních nákladů školy (na energie, údržba školy, opravy školy)

Celkový zlepšený hospodářský výsledek navrhujeme rozdělit do fondu odměn částku 38 000,- Kč
a do rezervního fondu částku 10 482,09 Kč, abychom v případě nedostatku mzdových prostředků mohli čerpat
fond odměn a odvody uhradili z rezervního fondu.

Přímé náklady na vzdělávání činily 15 428,-   tis. Kč
z toho – prostředky na platy pedagogové 9 827,-   tis. Kč
prostředky na platy nepedagogové 1 443,-   tis. Kč
ostatní osobní náklady pedagogové 79,-   tis. Kč

ostatní osobní náklady nepedagogové 2,-   tis. Kč
zákonné odvody a FKSP 3 970,-   tis. Kč
přímý ONIV 107,-   tis. Kč

RP Hodnocení žáků a škol- Excelence středních škol 221,78 tis. Kč
z toho - prostředky na platy 264,28 tis. Kč

zákonné odvody a FKSP 57,50 tis. Kč

X. Základní údaje o hospodaření školy
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V roce 2012 byly naší organizaci poskytnuté účelové prostředky ze státního rozpočtu          ÚZ 33353 (přímé
náklady na vzdělávání) a ÚZ 33038 (RP Hodnocení žáků a škol – Excelence středních škol) v celkové výši 15
649,78 tis. Kč, což je oproti roku 2011      (16 280,- tis. Kč)  o  630,22 tis. Kč méně.
Prostředky na platy činily 11 434,28 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 81,- tis. Kč, odvody pojistného
(zdravotní, sociální) 3 914,86 tis. Kč a odvody FKSP 112,64 tis. Kč. Na přímý ONIV bylo čerpáno 107,- tis. Kč a to
na zakoupení učebních pomůcek, cestovné, školení DVPP, zakoupení ochranných pracovních pomůcek a úhradu
nákladů předsedům maturitních komisí.

Všechny tyto účelové prostředky byly vyčerpány.

ÚZ 33031    projekt „EU peníze školám“ 735,579 tis. Kč
ÚZ 33030    projekt „ Stavebnictví 21“ 1 387,993 tis. Kč
ÚZ 255        projekt „TIME“ 17,316 tis. Kč

Jsme příjemci projektu „EU peníze školám“ tento projekt je určen na podporu kvalitního vzdělávání žáků na
středních školách a provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů v rámci šablon klíčových aktivit. Realizace
projektu začala 1.7.2012 a bude ukončena 30.6.2014. celkové výdaje projektu budou činit 1 225,966 tis. Kč. V
letošním roce jsme obdrželi částku 735,579 tis. Kč.
Naše organizace je příjemcem grantového projektu „Stavebnictví 21“ – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Tento
projekt byl zahájen 1. února 2012 a bude ukončen 30. 11. 2014. Celkové výdaje projektu jsou 4 947,785 tis.Kč. V
letošním roce jsme obdrželi částku 1 387,993 tis. Kč.
Na projekt „TIME“ jsme obdrželi 17,316 tis. Kč

Tyto prostředky byly čerpány průběžně. Celkem budou vyčerpány do ukončení projektu.

Projekty neinvestiční
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XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programů

Kvalita

Škola se zapojila do testování relativního přírůstku žáků 1.ročníků. Testování proběhlo elektronickou formou.
Projekt poskytuje výstupy jak pro žáky, tak pro školy.
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Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou

Výsledky školy
v rámci skupiny

technické
obory

úsp šnostě percentil percentil

Jazyk český 70,19 65,12 100,00
Matematika 58,52 70,93 91,18
Jazyk anglický 73,34 43,02 70,59
Jazyk německý

Předmět

Výsledky školy
v rámci všech

testovaných škol

úsp šnostě percentil percentil přidaná hodnota percentil přidaná hodnota

Jazyk český 63 66 91 1. stupeň 94 1. stupeň

Matematika 53 72 100 1. stupeň 82 1. stupeň

Jazyk anglický 52 55 59 4. stupeň 76 3. stupeň

Jazyk německý

technické obory

Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání

Předmět
lyceální obory

Výsledky školy
v rámci všech

testovaných škol

Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou

Na praxi k sousedům 2012-2013

V červnu 2012 jsme dostali schválení projektu v rámci programu Leonardo da Vinci (žadatel TANDEM).
V rámci projektu s názvem Na praxi k sousedům 2012-2013 jeli naši žáci na třítýdenní odbornou stáž
do Německa ve školním roce 2012/2013.
Projekt je hrazen z prostředků Národní agentury pro evropské vzdělávací programy
a je koordinován Koordinačním centrem česko- německých výměn mládeže TANDEM.
Cílem projektu bylo rozšíření teoretických znalostí a prohloubení praktických dovedností v průběhu
třítýdenní praxe v Německu. Nedílným přínosem tohoto projektu je i zdokonalení se studentů
v komunikaci v cizím jazyce a osvojení si základní slovní zásoby z oboru stavebnictví.
Našim německým partnerem byl "Institut AGRICOLA-spolek pro sociální služby ve Východní Evropě"
v německém městě Chemnitz. Studenti vytvořili základní odborný slovníček pro obor stavebnictví.
V průběhu školního roku pracovali na projektu revitalizace města Chemnitz a to přípravou studie
občanské stavby. Tato fáze projektu je nazvána "Nebojte se, my Vám postavíme nové".
Jejím cílem bylo využít nadání našich žáků pro revitalizaci některé vybydlené anebo zanedbané části
tohoto německého města. Projekt se nám i žákům velmi líbil, proto jsme se rozhodli podat novou
žádost do programu Leonardo. Tato žádost nám byla koncem června 2013 schválena a 25 nových žáků
se těší, že i ve školním roce 2013/14 pojedou sbírat jazykové a odborné zkušenosti do zahraničí.



Dowload my emotions if you can

I v letošním školním roce jsme byli zapojeni do projektu Comenius s názvem Download my emotions if
you can. Našimi partnery jsou školy v Řecku (Thessaloniki), Španělsku (Fuerteventure - Puerto del
Rosario)
a v Polsku (Dzierzoniow).
V rámci projektu žáci v letošním školním roce ve dnech 13. – 19. října 2012 pobývali na partnerské
škole v řecké Soluni. Kromě české delegace Řekové hostili také partnery z Polska a Španělska.
Schůzka partnerů, v pořadí již třetí, se uskutečnila v rámci projektu Comenius, který probíhá již
druhým rokem.
Naši školu reprezentovali studenti 4. ročníku Radka Melecká, autorka scének na téma Zneužívání
internetu, Tomáš Nevřela a Tomáš Herman, autoři videa na téma Simulace automobilové nehody,
a Kateřina Hoffmannová, finalistka soutěže o logo projektu a autorka dotazníku na téma Negativní
vlivy internetu. Pedagogický dozor tvořily Mgr. Simona Kacířová, koordinátorka projektu za českou
stranu, a Mgr. Jana Langrová, vyučující angličtiny. Řečtí partneři připravili skutečně bohatý program.
Po vřelém slavnostním uvítání ve škole se studenti a kantoři pustili do projektových aktivit.
Nejprve se studenti zbavili ostychu při seznamovacích hrách a poté zasedli k počítačům, kde
národnostně promícháni vytvářeli komiksy a učili se tvořit online hru. V chemické laboratoři pod
vedením zkušené učitelky chemie vykouzlili chemickými pokusy barvy našeho společného loga.
Komunikaci v angličtině si studenti procvičovali i při tvoření čokoládových lízátek, která měla
zobrazovat rozdílné lidské emoce.
Nechyběla také ochutnávka tradičních řeckých specialit, které pro nás uvařili řečtí kolegové osobně.
Rovněž přijetí u místního starosty bylo velmi přátelské. Seznámil nás s historií a současností oblasti
Kalamarie, okrajové části Soluně, ve které se škola našich partnerů nachází. Velmi jsme ocenili
komentovanou prohlídku Soluně z paluby vyhlídkového autobusu a měli jsme také možnost obdivovat
památky starověké Makedonie jako je nekropole Filipa Makedonského, archeologické vykopávky
a muzeum v Pelle či jeskyně, ve kterých vyučoval slavný Aristoteles, vychovatel Alexandra
Makedonského.
V týdnu od 22. do 26. dubna 2013 se v polském Dzierzoniowe uskutečnila závěrečná schůzka
dvouletého multilaterálního projektu Comenius. Vzhledem k tomu, že se jednalo o schůzku poslední,
panovala mezi partnery nostalgická nálada a společné chvíle chtěli strávit co nejintenzivněji.
Z projektových aktivit je čekalo vyhodnocení ankety na téma Zneužívání internetu. Zúčastnění studenti
porovnávali výsledné grafy anonymní ankety, která probíhala na každé škole před závěrečnou
schůzkou. Počet respondentů z každé školy byl 50.
Další projektovou aktivitou byla prezentace komiksů, sloganů, plakátů na stejné téma jako anketa,
které tvořili opět studenti z každé partnerské školy. Každý z autorů musel popsat své dílo v anglickém
jazyce. Studenti si také vyzkoušeli vzájemnou spolupráci při řešení logických počítačových her.
Polská škola pro nás připravila také bohatý doprovodný program. Na hodině robotiky jsme
se dozvěděli více o studijních oborech na partnerské škole. Jednodenní výlet do Srebrne Gory,
kde se nachází nejrozsáhlejší vojenská pevnost v Evropě, nás obohatil o vědomosti z oblasti vojenské
historie.
Zajímavá byla také prohlídka významných míst města Dzierzoniowa, kterým nás v angličtině provázeli
polští studenti.
V neposlední řadě musím také zmínit přátelské přijetí na místních zastupitelských úřadech.
Závěrečná party probíhala v mírně posmutnělé atmosféře, každý z partnerů si uvědomoval, že je to
s největší pravděpodobností naposledy, co se vidíme "naživo". Všichni partneři se shodli na tom,
že celý projekt proběhl úspěšně a budeme na něj rádi vzpomínat. Týdenní výlet v Polsku byl naprosto
úžasný, poznaly jsme spoustu nových přátel, procvičily si angličtinu, naučily se i nová slova v polštině,
španělštině a řečtině a zhlédly jsme nová místa.
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Na naší škole se pravidelně konaly odborné semináře firmy Dektrade jak pro odbornou veřejnost tak pro naše
učitele a žáky.
Pořádali jsme tzv. Firemní dny, kdy firmy z oblasti stavebnictví konají odborné přednášky dle svého zaměření
pro žáky a pedagogy.
Pro žáky jsme organizovali prostřednictvím třídních učitelů odborné exkurz

FOR ARCH v Praze.

Pedagogové se účastnili odborných seminářů a školení dle své spe

e do stavebních a jiných technických
firem, žáci navštívili stavební veletrh

cializace.

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení
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Vlastní projekty

Stavebnictví 21
Naší škole byla schválena finanční podpora z veřejných prostředků na grantový projekt Stavebnictví 21 v rámci
OP VK ve výši 4 947 784,96 Kč. Projekt bude probíhat 16.2.2012 do 30.11.2014. Samotný projekt zahrnuje
celou řadu dílčích klíčových aktivit, jenž mají svou povahou kvalitně a odborně připravit žáky oboru Stavebnictví
na budoucí uplatnění na současném trhu práce, který klade vysoké odborné požadavky na absolventy středních
škol stavebního zaměření.
Mezi hlavní cíle tohoto předkládaného projektu patří:
- dosažení mnohem kvalitnější odborné připravenosti a způsobilosti žáků školy s výrazným důrazem na aktuální
trendy a vývoj v oboru a praktické zkušenosti pro 21. století - proto byl projekt nazván Stavebnictví 21
- vytvoření kvalitních odborných učebních materiálů, které odrážejí skutečnou stavební výrobu podle současných
technologických postupů a nových trendů. Tyto materiály budou doplněny fotografiemi a soubory v nově
vytvořené Digitální knihovně.
- aktivní a iniciativní zapojení firem, působících ve stavebním oboru, do procesu vytváření nových, jasných
a srozumitelných učebních materiálů
- zajištění odborně zaměřených přednášek realizovaných odborníky z praxe (ze stavebních společností)
- zavést do výuky aktivní a zážitkové formy poznávání stavebních materiálů a konstrukcí
- seznámení žáků se stavební výrobou (exkurze do výrobních závodů)
- umožnění žákům seznámit se s reálným provozem - tzv. stínování technicko-hospodářských pracovníků
a managementu stavebních firem
- zvýšení motivace a pozitivního přístupu žáků k práci a aktivitám na samostatných projektech,
se kterými se mohou účastnit různých soutěží
- klíčovým cílem celého projektu je zpřístupnění odborných znalosti nejprve v teoretické rovině a následně
v navazující praktické rovině.
V rámci projektu naše škola spolu s partnerem projektu (společnost DEKTRADE s.r.o.) a odborníky z praxe
vyvíjí aktivity k tomu, aby žáci získávali kvalitní, aktuální a praktické informace. Vytváříme nové studijní
materiály zaměřené na praktické využití ve stavební výrobě. Žáci se v tomto období již účastnili několika exkurzí
po stavbách, odborných firmách a památkách UNESCO a účastnili se stínování, tj. strávili pracovní den
se zaměstnancem odborné firmy. V rámci projektu byla také částečně vybavena stavební laboratoř a vytvořena
vzorkovna stavebních materiálů.

XIII. předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů

Údaje o



Nová cesta za poznáním

Stage 14

Moderní zkušební laboratoř

Cíle projektu:

Projekty, do kterých jsme zapojeni, ale nejsme žadateli

Jsme také v projektu EU peníze SŠ, název našeho projektu Nová cesta za poznáním – v rámci projektu učitelé
vytváří interaktivní výukové materiály, žáci mají navíc hodiny konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím,
mají nově hodiny matematického semináře, ve druhém ročníku probíhala nová výuka v oblasti ICT. Škola byla
vybavena novou IT technologií, školními tabulemi apod. Projekt bude probíhat od 1.7.2012 do 30.6.2014,
dotace pro školu činí 1 226 592,- Kč.

Naší škole byla schválena finanční podpora z veřejných prostředků na grantový projekt Stage 14 v rámci
OP VK ve výši 3 602 714,17 Kč. Bude probíhat v období od 1.6.2013 do 31.12.2014.
Cílem projektu je propojit vzdělávací aktivity ZŠ a SPŠ stavební v Opavě, poskytnout ZŠ metodickou pomoc
a materiály při výuce vzdělávacích oblastí: ICT, člověk a jeho svět (nižší stupeň ZŠ), člověk a příroda, umění
a kultura a člověk a svět práce. To vše za pomoci zážitkového učení a praktických činností, při nichž se žáci
nižšího a vyššího stupně budou inovativními metodami postupně seznamovat s technickými obory stavebnictví
a geodézie a budou více motivováni k jejich dalšímu studiu.
SPŠ stavební v Opavě vypracuje pro základní školy konkrétní materiály určené do výuky ZŠ.
Žáci ZŠ budou vytvářet např.půdorysy bytu, domu, papírové modely domů, pracovat s GPS a mapami.
Žákům budou poskytnuty zjednodušenou formou praktické znalosti na úrovni, kterou budou schopni pochopit
a rozvíjet ji.

Podpora projektu bude zaměřena na zajištění cílů kurikulární reformy základního školství v technické oblasti,
konkrétně témat týkajících se oborů stavebnictví a geodézie, vytvořením inovativních výukových hodin řešených
zážitkovou formou tak, aby se žáci učili novým technickým dovednostem systematicky, v postupných krocích,
nenásilně a zábavně. Cílem projektu není překračovat platný rámcový vzdělávací program základního školství,
ale nabídnout aktivity v jeho rámci, které vyučující mohou použít v běžné výuce v různých vzdělávacích
oblastech. Výstupy projektu nesmí klást na vyučující a žáky nové zvýšené časové nároky, protože by byly
masově nepoužitelné a dlouhodobě neudržitelné. Zážitkovou formou vzdělávání žáků spojenou se zkušenostním
učením žadatel nabídne různé náměty včetně plné podpory do vyučovacích hodin, které budou zaměřeny
na výstavbu a zařízení bytu, domu a jeho okolí, urbanismus, zeměpis, tvorbu map a evidenci nemovitostí.
Během aktivit budou žáci rozvíjet svou fantazii, výtvarné schopnosti, technické a prostorové myšlení, smysl
pro ekonomické a zodpovědné jednání a při tom budou vytvářet a pracovat s výukovými materiály, které jsou
po odborné stránce přesné. SPŠ stavební v Opavě očekává, že během práce na projektu, vyvstanou nové náměty
z řad všech zúčastněných a aktivity budou rozšířeny podle potřeb zapojených škol. Pokud bude dítě od útlého
věku pracovat lehce a zábavně s technicky přesnými podklady, bude jejich pochopení ve vyšším věku mnohem
přirozenější a snazší. Příjemce očekává, že se děti přestanou obávat technických oborů, že si vždy vzpomenou
na příjemnou a zábavnou práci s půdorysem, katastrální mapou nebo modelem domu. Navrhovaný projekt
je pilotním. Po ukončení projektu SPŠ stavební v Opavě plánuje vytvořené metodické materiály, pracovní listy,
skládačky, manuály, postupy, náměty do hodin a další materiály poskytnout ostatním ZŠ k zařazení do běžné
výuky. Tyto výukové materiály budou poskytnuty v elektronické formě a již bez materiální pomoci.

V uplynulém školním roce byly navázány kontakty se základními školami a byly z převážné části zpracovány
výukové materiály pro jednotlivé aktivity.

V loňském školním roce jsme nadále spolupracovali s KÚ MSK na žádosti o finanční podporu v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, projekt má název Moderní zkušební laboratoř a je
zaměřen na vybavení stavební a geodetické laboratoře.
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Při naší škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy, které má 11 členů, předsedkyní sdružení je paní
Lenka Galvasová. Zároveň se při naší škole pracuje Nadační fond, který čítá 7 členů a jeho předseda je
pan Ing. Martin Uličný. Škola aktivně spolupracuje jak se SRPŠ tak s Nadačním fondem a to jak
při organizování Plesu stavbařů, Absolventské, tak při nákupu učebních materiálů, stanovování odměn žákům
za dobré umístění v nejrůznějších soutěžích apod. Nadační fond se aktivně spolupodílí na zajišťování praxe
našich žáků v

Při škole také pracuje Školská rada, která má 6 členů a její předseda je pan Ing. Kamil gar. Školská rada
pravidelně schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Dále
projednává návrh rozpočt . Ředitelka školy projednala se školskou radou koncepci školy na další období,
seznámila školskou radu s ŠVP. Školská rada aktivně pomáhá při zajištění spolupráce s

SRPŠ

odborných firmách regionu. Spolupráce je na velmi dobré úrovni.

Gri

u
odbornými firmami.

XIV. odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání

Údaje o spolupráci s
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? Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Firmy spolupracující p šři zaji ťování praktického vyu žákčování ů

Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy

116

Grigar s.r.o., WINRO s.r.o., UNICONT Opava s.r.o., Slezské stavby Opava, Ing. Pekárek – stavební
společnost s.r.o., Remont Opava s.r.o., Ekotempo spol. s.r.o., Pátá stavební CZ a.s., Geometra Opava spol.
s.r.o., Lesprojekt Krnov s.r.o. a dalších 106 firem v celém regionu

Při naší škole není odborová organizace.

Odborné přednášky
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Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce

Profesní organizace

Svaz podnikatelů ve
stavebnictví v České republice

Přehled o současné situaci ve stavebnictví Pracovní schůzky

Hospodářská komora Pomáhá při napojení na odborné firmy Účast na projektech

Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků

Novinky ve stavebnictví – technologie, materiály Publikace, semináře

VŠB Motivace žáků k dalšímu studiu, přehled o možných specializacích
a oborech

Exkurze, p škyředná

Firmy
(jiné formy spolupráce než

zajišťování praktického
vyučování)

Dektprojekt a.s.

Odbornost v jejich specializaci Partner projektu
Stavebnictví 21 –

p šky, předná říručky,
stínování

Tondach Hranice
Současná výroba stavebních materiálů Exkurze žáků

SIAS s.r.o.
Provázanost teorie s praxí Spolupráce na projektu

Stavebnictví 21 -
stínování

Sezit plus

Provázanost teorie s praxí Spolupráce na projektu
Stavebnictví 21 –

stínování, odborné
příručky

Basf, Ruukki, Baran, Bramac,
ELK, Střechy Mlýnek, I.T.O.,
Kres Devalt, Terrannova

Provázanost teorie s praxí Spolupráce na projektu
Stavebnictví 21 –

odborné p škyředná

Xella

Provázanost teorie s praxí, motivace žáků k lepším výkonům Odborné sout že,ě

Spolupráce na projektu
Stavebnictví 21 –

odborné p škyředná

Wienerberger

Provázanost teorie s praxí, motivace žáků k lepším výkonům Odborné sout že,ě

Spolupráce na projektu
Stavebnictví 21 –

odborné p škyředná

Schiedel
Provázanost teorie s praxí, motivace žáků k lepším výkonům Odborné sout žeě

a další
Odborné exkurze

Další partneři

Město Krnov P šenostíři získávání odborných zku Praxe žáků

MÚ Město Albrechtice P šenostíři získávání odborných zku Praxe žáků

Obec Štítina P šenostíři získávání odborných zku Praxe žáků

MÚ Břidličná Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků

Katastrální úřad Opava P šenostíři získávání odborných zku Praxe žáků

Katastrální úřad Krnov P šenostíři získávání odborných zku Praxe žáků

Okresní stavební družstvo
Bruntál

P šenostíři získávání odborných zku Praxe žáků

Město Opava P šeností, vři získávání odborných zku oblasti prevence sociálně

patologických jevů

Praxe žáků, zapojení
do charitativních akcí

Stipendia žáků

Počet udělených
stipendií

Firmy poskytující stipendium

0

Dekprojekt a.s.


