VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014
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pøíspìvková organizace

Výroèní zpráva je zpracována podle §7,
vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zámìrù,
výroèních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Zpracovala Ing. Karla Labudová, øeditelka školy.
Výroèní zprávu schválila Školská rada pøi Støední prùmyslové škole stavební,
Opava, pøíspìvková organizace se sídlem Mírová 3, 746 66 Opava, dne 8.10.2014
Školská rada má 6 èlenù,
pøedsedou je Ing. Kamil Grigar, byl zvolen 8.10.2014

OBSAH

I. Základní údaje o škole

3

II. Pøehled oborù vzdìlávání

5

III. Rámcový popis personálního zabezpeèení èinnosti školy

6

IV. Údaje o pøijímacím øízení pro rok 2014-2015

7

V. Pøehledné údaje o výsledcích vzdìlávání žákù vèetnì výsledkù maturitních zkoušek

8

VI. Údaje o prevenci sociálnì patologických jevù

12

VII. Údaje o dalším vzdìlávání pedagogických pracovníkù

14

VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veøejnosti

15

IX. Údaje o výsledcích inspekèní èinnosti provedené Èeskou školní ispekcí

24

X. Základní údaje o hospodaøení školy

25

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programù

27

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

28

XIII. Údaje o pøedložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojù

28

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

30

I. Základní údaje o škole

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

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

Tabulka podle okresù

Škola má regionální charakter.
Školu navštìvují žáci Moravskoslezského,
Olomouckého a Zlínského kraje

Okres

žákù

%

Opava

202

66,45

Bruntál

90
77

25,33

Nový Jièín

12

3,95

Ostrava

57

1,64

Olomouc

3

0,99

Frýdek-Místek

2

0,66

Šumperk

1

0,33

Vsetín

1

0,33

Zlín

1

0,33
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Ve školním roce 2013–2014 studovalo na
škole celkem 304 žákù, z toho 222 chlapcù
a 82 dívek.
Na škole bylo celkem 14 tøíd denního
studia s maturitní zkouškou. V prvním
roèníku byly 3 tøídy, ve druhém 3 tøídy,
ve tøetím 4 tøídy a ve ètvrtém 4 tøídy.
Rozdìlení tøíd podle oborù a zamìøení bylo
následující:
Geodézie a katastr nemovitostí

4 tøídy,

Technické lyceum

2 tøídy,

Stavebnictví
8 tøíd,
z toho v zamìøení:
Pozemní stavitelství a konstrukce 4 tøídy,
Pozemní stavitelství a architektura 4 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 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 praxi
a pro pøedvádìní nových technologií
ve stavebnictví. V dobì konání ústních
maturitních zkoušek tj. od 19.5.
do 30.5.2014 probíhala ètrnáctidenní
soustøedìná praxe žákù na stavbách
u firem celého regionu severní Moravy.

82
222

26,97%

73,03%
304
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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
1.
2.
3.

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

Název oboru
Stavebnictví
Technické lyceum
Geodézie a katastr nemovitostí

Forma studia
denní
denní
denní

Délka studia
(v letech)
4
4
4

V oboru Stavebnictví se vyuèují tato zamìøení:
36 - 47 - M / 01 - Stavebnictví - pozemní stavitelství a konstrukce
36 - 47 - M / 01 - Stavebnictví - pozemní stavitelství a architektura
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.

Den otevøených dveøí
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III.Rámcový popis personálního zabezpeèení
èinnosti školy
Vyuèování zajišovalo 28 interních uèitelù vèetnì
øeditelky školy, jejího zástupce, vedoucího praxe
a dále 4 externí uèitelé.
Všichni interní uèitelé jsou kvalifikovaní.
2 uèitelé jsou uèitelé praxe se støedoškolským
vzdìláním v oboru, což je pro výkon práce
dostaèující.
Ekonomicko-provozní práce zabezpeèuje
hospodáøka a sekretáøka. Školník obsluhuje kotelnu,
zajišuje údržbu školy a spolu
se ètyømi uklízeèkami peèuje o poøádek a èistotu
ve škole a jejím okolí. Správce informaèních
a komunikaèních technologií se stará o hardware
a software VT.

Výuku jazykù zajišují ètyøi uèitelky. Jedna vyuèuje
nìmecký jazyk a ruský jazyk a 4 jazyk anglický.
V prùbìhu školního roku 2013–2014 nastoupil
1 nový interní uèitel, dva uèitelé ukonèili pracovní
pomìr odchodem do starobního dùchodu.
Jednomu pedagogickému zamìstnanci a jednomu
správnímu zamìstnanci byl ukonèen pracovní
pomìr pro nadbyteènost. 3 uèitelùm byl snížen
pracovní úvazek pøed zaèátkem školního roku a
jedna uèitelka odešla do starobního dùchodu v záøí
roku 2013.
Bìhem školního roku byli 2 uèitelé dlouhodobì
nemocní, proto byli pøijati na dobu zástupu jiní
zamìstnanci.
Pøepoètený poèet pedagogických pracovníkù podle
vyuèovacích hodin je 26,48.

Aprobovanost vyuèujících cizích jazykù
Uèitelé

AJ

Aprobovaní

FJ

NJ

RJ

4

1

1

4

4

1

1

4

Jiný

Celkem

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

Zájezd do Anglie
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IV. Údaje o pøijímacím øízení pro rok 2014-2015
Na školní rok 2014-2015 podalo pøihlášku na naši školu celkem 105 žákù základních škol.
V prvním kole bylo pøijato 78 žákù. Všichni žáci konali pøijímací zkoušku z èeského jazyka a matematiky.
Výbìr pøijímaných žákù byl provádìn podle výsledkù pøijímacích zkoušek, dle hodnocení známek z
matematiky za I. a II.pololetí 8. roèníku a 1. pololetí 9. roèníku ZŠ 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 a katastr nemovitostí.
Ne všichni žáci odevzdali zápisový lístek, proto byla vyhlášena také další kola pøijímacího øízení.
Po všech kolech pøijímacího øízení bylo pøijato celkem 78 žákù. Zápisový lístek odevzdalo 64 žákù.

dle stavu k 31.8.2014
kód oboru

Název oboru

poèet pøihlášených

odevzdalo
zápisový
z toho dívky lístek celkem z toho dívky

poèet pøijatých

celkem

z toho dívky

celkem

36 - 47 - M/01

Stavebnictví

78

21

71

23

54

16

36 - 46 - M/02

Geodézie
- katastr nemovitostí

27

5

27

7

10

3

105

26

98

30

64

19

Celkem

pøijatých

98

odevzdali zápisový lístek

64

65,31%

pøijato

pøihlášeno

98

105

pøihlášeno

105
93,33%

60,95%

pøijato a odevzdali zápisový lístek

64
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V. Pøehledné údaje o výsledcích vzdìlávání
vèetnì výsledkù maturitních zkoušek
Celkový prùmìrný prospìch ve 2. pololetí
byl 2,692. S vyznamenáním bylo 8 žákù,
prospìlo 264 žákù, neprospìlo 29 žákù.

Ve školním roce 2013–2014 nastoupilo
k dennímu studiu 304 žákù, z toho 222
chlapcù a 82 dìvèat.
Celkový prùmìrný prospìch v 1. pololetí
byl 2,691. S vyznamenáním bylo 7 žákù,
prospìlo 224 žákù, neprospìlo 70 žákù,
jeden žák nebyl hodnocen.

Celková absence žákù za školní rok je 39748
omluvených hodin, což je prùmìrnì 131,83
hodin na žáka. Neomluvených bylo celkem
1717 hodin, tj. prùmìrnì 5,69 hodin na žáka.

Èlenìní prospìchu podle jednotlivých roèníkù za 1. pololetí školního roku 2013/2014
Roèník

Poèet žákù

Prospìlo
s vyznamenáním

Prospìlo

Neprospìlo Nehodnocen

Snížený stupeò z chování
2.

3.

Neomluvených
hodin

I.

64

1

49

14

0

0

0

1

II.

63

2

50

11

0

0

0

7

III.

84

4

62

17

1

0

3

322

IV.

91

0

63

28

0

0

1

189

Celkem

302

7

224

70

0

0

4

519

Èlenìní prospìchu podle jednotlivých roèníkù za 2. pololetí školního roku 2013/2014
Roèník

Poèet žákù

Prospìlo
s vyznamenáním

Prospìlo

Neprospìlo Nehodnocen

Snížený stupeò z chování
2.

3.

Neomluvených
hodin

I.

63

2

56

5

0

1

0

50

II.

64

3

55

6

0

0

0

30

III.

83

3

71

9

0

1

3

745

IV.

91

0

82

9

0

0

2

373

Celkem

301

8

264

29

0

2

5

1198

Poèty omluvených a neomluvených hodin za jednotlivá pololetí školního roku 2013/2014
První pololetí

Snížený
Druhé
stupeò
pololetí
z chování

Celkem

Prùmìr na žáka

Celkem

Z toho
neomluvené

Celkem

Z toho
neomluvené

Celkem

Z toho
neomluvené

Celkem

Z toho
neomluvené

I.

2558

1

4521

50

7079

51

111,48

0,80

II.

2337

7

4006

30

6343

37

99,89

0,58

III.

5950

322

6213

745

12163

1067

145,66

12,78

IV.

7869

189

6294

373

14163

562

155,64

6,18

Celkem

18716

519

21034

1198

39748

1717

131,83

5,70

Roèník
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Prùbìh a výsledky opravných zkoušek
Roèník

Tøída

Poèet žákù

Prospìl

Neprospìl

I.

1.A

0

0

0

1.B

6

6

0

1.G

0

0

0

2.A

3

3

0

2.B

1

0

1

2.G

3

2

1

3.A

0

0

0

3.B

0

0

0

3.G

4

2

2

3.L

2

2

0

4.A

4

3

1

4.B

2

2

0

4.L

0

0

0

4.G

0

0

0

25

20

5

II.

III.

IV.

CELKEM

Opravné zkoušky 1. až 3. roèníkù probìhly
26.8. a 27.8.2014. Mìlo být vykonáno 31
opravných zkoušek z toho 9 žákù mìlo konat
opravnou zkoušku ze 2 pøedmìtù.
3 žáci se ke zkouškám nedostavili,
takže se konalo 25 zkoušek, z toho 6 žákù
konalo 2 opravné zkoušky.

Pøehled prùmìrného prospìchu a poètu omluvených a neomluvených hodin
za jednotlivá pololetí školního roku 2013/2014 za školu
Šk. rok
2013/2014

Celkový
prùmìrný
prospìch

Zameškané
hodiny
celkem

Tj. prùmìr
na žáka

Z toho
neomluvených

Tj. prùmìr
na žáka

Pololetí

2,691

18714

61,17

519

1,72

Konec šk.roku

2,692

21034

69,88

1198

3,98

Celkem

2,692

39748

131,85

1717

5,70
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Výsledky maturitních zkoušek

V tomto školním roce maturovaly 4 tøídy,
z toho jedna tøída se zamìøením Stavebnictví Pozemní stavitelství a konstrukce, jedna tøída se
zamìøením Stavebnictví – Pozemní stavitelství
a architektura, jedna tøída se zamìøením Geodézie
a katastr nemovitostí a jedna se zamìøením
Technické lyceum.

Ve druhém termínu od 26.5. do 29.5.2014
maturovala tøída 4.B oboru Stavebnictví, zamìøení
Pozemní stavitelství a architektura a tøída
4.G oboru Geodézie a katastr nemovitostí.

Ústní maturitní zkoušky probíhaly ve dvou
termínech. V prvním maturovali od 19.5. do 22.5.
2014 žáci tøídy 4.A oboru Stavebnictví - zamìøení
Pozemní stavitelství a konstrukce a tøídy 4.L oboru
Technické lyceum.

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2013/2014
Pøehled výsledkù MZ v termínu jarním
Èást

Pøedmìt

Spoleèná

ÈJ

AJ

Spoleèn?

M

Profilová

Pozemní
stavitelství
Stavební
konstrukce
Obnova a
architektura
budov
Praktická
zkouška
Geodézie
Mapování
Praktická
zkouška
Matematika
Fyzika
Dlouhodobá
maturitní
práce

Obor
Stavebnictví
Geodézie a
katastr
nemovitostí
Technické
lyceum
Stavebnictví
Geodézie a
katastr
nemovitostí
Technické
lyceum
Stavebnictví
Geodézie a
katastr
nemovitostí
Technické
lyceum

Forma

DT+PP+ÚZ

DT+PP+ÚZ

DT

Poèet
pøihlášených
maturujících
53
43

Úspìšnì vykonalo
DT
PP
ÚZ
43
43
41

Prùm.
prospìch
2,789

24

23

23

23

23

2,913

14

11

11

11

11

2,364

21

17

17

17

17

1,7415

5

5

5

5

5

2,800

1

1

1

1

1

2,000

33

26

25

3,200

19

18

16

3,333

13

10

8

3,400

Stavebnictví

ÚZ

53

43

42

2,453

Stavebnictví

ÚZ

28

22

22

2,136

Stavebnictví

ÚZ

25

21

21

2,524

Stavebnictví

praktická
zkouška

53

43

ÚZ

24

23

22

2,826

ÚZ

24

23

23

2,826

praktická
zkouška

24

23

23

písemná a
ÚZ

14

11

9

ÚZ

14

maturitní
práce s
obhajobou

14

Geodézie a
katastr
nemovitostí
Geodézie a
katastr
nemovitostí
Geodézie a
katastr
nemovitostí
Technické
lyceum
Technické
lyceum
Technické
lyceum

43

2,911

2,783
10

2,273

11

9

3,636

11

10

2,364
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Pøehled výsledkù MZ v termínu podzimním
Èást

Pøedmìt

Spoleèná

Forma

Stavebnictví
Geodézie a
katastr
nemovitostí
Technické
lyceum
Stavebnictví
Geodézie a
katastr
nemovitostí
Technické
lyceum
Stavebnictví
Geodézie a
katastr
nemovitostí
Technické
lyceum

ÈJ

AJ

M

Pozemní
stavitelství
Stavební
konstrukce
Obnova a
architektura
budov
Praktická
zkouška
Geodézie

Profilová

Obor

Mapování
Praktická
zkouška
Matematika
Fyzika

Poèet
pøihlášených
maturujících
7
6

Úspìšnì vykonalo
DT
PP
ÚZ
6
6
6

Prùm.
prospìch
3,500

DT+PP+ÚZ

3

3

3

3

3

2,333

3

2

2

4,000

2

2

1

3,000

2

2

2

4,000

DT+PP+ÚZ

DT

Stavebnictví

ÚZ

6

5

5

4,000

Stavebnictví

ÚZ

3

2

2

4,000

Stavebnictví

ÚZ

2

2

2

3,500

Stavebnictví

praktická
zkouška

2

2

ÚZ

1

1

písemná a
ÚZ

2

2

ÚZ

2

maturitní
práce s
obhajobou

1

Geodézie a
katastr
nemovitostí
Geodézie a
katastr
nemovitostí
Geodézie a
katastr
nemovitostí
Technické
lyceum
Technické
lyceum

Dlouhodobá
maturitní
práce

Technické
lyceum

2

4,000
1

2,000

2

4,000

2

2

4,000

1

1

4,000

ÚZ
praktická
zkouška
2

Pøehled celkových výsledkù MZ za školní rok 2013/2014
Obor
Stavebnictví
Geodézie a
katastr
nemovitostí
Technické
lyceum

Termín
øádný
opravný
øádný

prospìl
38
19

Jarní termín
prospìl
neprospìl
s vyzn.
3
2
1

3

prùm.
prospìch
2,642

4
3
2

5

1

5

prùm.
prospìch
3,600
3,333

2,913

opravný
øádný
opravný

prospìl

Podzimní termín
prospìl
neprospìl
s vyzn.

1

3,333

2,982
5

3,240
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VI. Údaje o prevenci sociálnì patologických jevù
Preventivní školní strategie se naplòuje specifickou a nespecifickou formou a zamìøuje se jak na žáky, tak
na uèitele. Školním metodikem prevence je Mgr. Marcela Hadamèíková, preventivní školní tým je tvoøen
Ing. Karlou Labudovou (øeditelka školy), Mgr. Dagmar Holasovou (výchovná poradkynì)
a Mgr. Marcelou Hadamèíkovou (školní metodik prevence). Dùležitá je spolupráce s rodièi žákù a s ostatními
pedagogy, stejnì jako s Pedagogicko psychologickou poradnou v Opavì.
Specifická prevence se zamìøila na tvoøení pozitivního a kreativního klimatu školy, zlepšení komunikace
mezi pedagogy a žáky, zvýšení zapojení žákù na chod školy, na škodlivost patologických jevù.
Nespecifická prevence se zamìøila na rozvíjení asertivity, komunikaèních a sociálních schopností žákù.
ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠMP V OBLASTI PREVENCE
RIZIKOVÝCH JEVU ZA ROK 2013/2014
V srpnu a v záøí byl pøipraven MPP na školní rok 2013/2014 s využitím SWOT analýzy tøídních uèitelù
a dotazníkù žákù 4. roèníkù zamìøených na užívání tabákových výrobkù, drog a alkoholu, na jejich postoje
k omamnì psychotropním látkám a na informovanost rodièù o nich. V rámci konaných adaptaèních kurzù
vypracovala školní metodièka prevence rejstøík seznamovacích her. Zajistila program o.p.s. Renarkon v rámci
jejich projektu Buï o.k., zamìøeného na komunikaci, vztahy ve tøídì a prevenci šikany.
V záøí také probìhly adaptaèní kurzy prvních roèníkù, kde se noví žáci vzájemnì poznali a kde jim byl zajištìn
také preventivní program.
Pro tøídy 2.B a 4. B probìhla exkurze Hasièského záchranného sboru v Opavì. V záøí se žáci naší školy zúèastnili
dobrovolného projektu Svìtluška, Nadaèního fondu Èeského rozhlasu.
Celá škola se zúèastnila charitativní sbírky ošacení pro Diakonii Broumov.
V øíjnu probìhla nominace na Cenu 17. listopadu za rozvoj obèanské spoleènosti,vyhlášená primátorem mìsta
Opavy. Ze zúèastnìných byl vybrán Petr Fáborský ze tøídy 3.L pro své aktivity ve škole i v Opavském
zastupitelstvu dìtí a mládeže a v listopadu nás reprezentoval na slavnostním vyhlášení v klubu Art v Obecním
domì. Zaèala také probíhat organizace soutìže Smart Life pro tøídu 2. B. Projekt si stanovil za cíl zvýšit
pozornost mladých lidí na význam a hodnotu zdraví pro souèasný i budoucí život. Soutìž probíhala od
18.listopadu do 13. prosince formou minikvízù na internetu a závìreèného kreativního úkolu. Zúèastnilo se jí 21
žákù. V øíjnu se také naše školní metodièka prevence zúèastnila pravidelné schùzky školních metodikù prevence
v našem regionu.
V listopadu jsme se už poètvrté zapojili do projektu Pøíbìhy bezpráví poøádaného obecnì prospìšnou
spoleèností Èlovìk v tísni. Žáci 3. A zhlédli film režiséra Karla Strachoty Èeské dìti, který se vìnuje
stejnojmenné opozièní iniciativì mladých lidí, kteøí se podíleli na organizaci protikomunistických demonstrací
v Praze pøi pøíležitosti 20. výroèí Palachovy smrti, oznaèované pozdìji jako Palachùv týden. Film obsahuje øadu
archivních zábìrù právì z lednových událostí roku 1989. V další èásti následovala dvouhodinová beseda
s panem Ivo Mludkem, jedním ze signatáøù Charty 77, organizátorem disentu na Opavsku, vydavatelem
samizdatových èasopisù a jednou z vùdèí osobností Sametové revoluce v našem kraji.
V listopadu na naší škole probìhla charitativní sbírka Dìti – dìtem, zaštítìná organizacemi v Dolním Benešovì.
V jejím rámci pøinášeli žáci hraèky urèené pro klienty s mentálním a zdravotním postižením z ústavu sociální
péèe, sociálních zaøízení, žákùm speciálních škol a potøebným rodinám z Moravskoslezského kraje.
V prosinci naše škola navštívila divadelní pøedstavení Rodina je základ státu v opavském divadle.
Také probìhly firemní dny. V jejich rámci žáci absolvovali besedu Krajského úøadu práce v Ostravì na téma:
práce v zahranièí, o.p.s. Renarkon na téma: Závislost na PC, Policie ÈR na téma vandalství a trestné èiny
u mládeže a psychologické a logické hry, které probìhly ve tøídì 3.L.
V lednu jsme mìli možnost setkat spolu s bývalými absolventy a s širokou veøejností na Tradièním plese
stavbaøù, který byl poøádán ve spolupráci se SRPŠ a Nadaèním fondem pracujícím pøi naší škole.
V lednu probìhl pohovor s rodièem žáka, jehož syn ukonèil léèbu pro drogovì závislé v Psychiatrické léèebnì
v Opavì. Projevil zájem vrátit se do školy a studovat. Toto mu bylo umožnìno a školní metodik prevence
mu po dohodì domluvil pravidelné návštìvy u psychologa v Krizovém centru Pod Sluneèníkem, kam však od
bøezna pøestal docházet.
Na konci ledna se uskuteènilo filmové pøedstavení v rámci vzdìlávacího programu Planeta Zemì 3000,
Madagaskar – pøíbìh dávné Lemure.
V únoru a bøeznu se naše organizace zabývala organizaèními záležitostmi pøíštích mìsícù a také se žáci naší
školy úèastnili na Adopci na dálku, poøádanou Arcidiecézní charitou v Praze, kde již tradiènì pomáháme pøi
studiu indickému chlapci Surjokanta Besru. Žáci a uèitelé naší školy také pøispìli na léèbu Veroniky, která
potøebuje pomoci po tìžké nemoci.
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V bøeznu probìhla charitativní sbírka fondu Sidus, o.p.s. Jedná se o dobroèinný projekt, jehož finanèní
prostøedky jsou urèeny na pomoc vážnì nemocných dìtí v ÈR. Od bøezna také probíhala studentská práce
na téma Efektivní uèení a motivace v rámci projektu Technické vzdìlání – Brána k úspìchu, pod záštitou Krajské
hospodáøské komory Moravskoslezského kraje , které se zúèastnili žáci 3.L Lukáš Benešl, Petr Fáborský,
Vojtìch Pytela a žáci 2. B Michaela Holubová a Martin Špetík. Žáci zpracovali teoretickou èást na téma motivace
a uèení a vytvoøili a zpracovali dotazník, který vyplnili žáci celé školy. K nìmu vypracovali komiks, který mùže
sloužit jako návod „ Jak se správnì a efektivnì uèit“ a který je uèen žákù ZŠ a žákùm 1. roèníkù SŠ.
V dubnu v rámci tøídy 4. A byly vyplnìny dotazníky spoleènosti Èlovìk v tísni, které byly souèástí vzdìlávacího
programu Jeden svìt na školách zamìøeného na podporu obèanství mladých lidí. Cílem šetøení byly názory
mladých lidí na lokální a globální problémy, vliv médií a politiku.
V kvìtnu probìhla interaktivní pøednáška MUDr. Kováøe na téma Rady zaèínajícím milencùm zamìøená
na sexuální výchovu, antikoncepci a prevenci pohlavních chorob, které se zúèastnili žáci prvních roèníkù.
14.5. jsme se jako škola zúèastnili charitativní akce Èeského dne proti rakovinì, zamìøeného pro tento rok
na prevenci nádorù plic.
V rámci firemních dnù probìhl projektový interaktivní program Úspìch a žáci se také na pøednášce mìli
možnost seznámit s vitariánstvím.
Další èinností bylo vyplnìní závìreèného dotazníkù pro okresní metodièku prevence, zamìøeného na výskyt
rizikových jevù ve škole.
Na poradì byly pedagogùm pøedány podklady pro SWOT analýzu jejich tøíd.
Na konci školního roku škola poøádala 5.roèník Absolventské, kde jsme se s rozlouèili s èerstvými absolventy.
Aktivity školního roku 2013/2014 vycházejí z Minimálního školního programu. Jeho souèástí jsou také další
akce, realizované vyuèujícími, napø. lyžaøské a cykloturistické kurzy, školní ples, letní absolventská párty,
odborné a sportovní soutìže, SOÈ a další.
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VII. Údaje o dalším vzdìlávání
pedagogických pracovníkù
Další vzdìlávání pedagogických pracovníkù bylo organizováno individuálnì formou odborných semináøù
a studiem literatury. Uèitelé odborných pøedmìtù se pravidelnì vzdìlávají na odborných pøednáškách v rámci
firemních dnù.
V letošním školním roce se uèastnili pøednášek firem:
DEK Trade, VELUX, KINGSPAN, Saint Gobain, ÈVUT, VŠB-BRNO, PROTHERM, SCHÖCK WITTEK, RIGIPS, YTONG

druh vzdìlávání
semináø
semináø
metodický semináø
semináø
semináø
workshop

semináø
semináø
semináø

organizátor

Vzdìlávání 2013/2014
úèastníci akce

poznámka
Bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci
ve školách vèetnì PO
Praktický vzdìlávací semináø
AMI Communications, spol. s.r.o. RNDr. Miloslava Toufarová
Gamabeta (jaderná fyzika)
Mgr.Monika Justichová, Oxford Professional Development FOR
Oxford University Press
Mgr. Jana Langrová
SECONDARY TEACHERS
Chemie jinak aneb Audiovizuální
VŠB - TU (Centrum podpory inovací)
Mgr. Radovan Rohovský
chemie
Dùm zahranièních služeb
Mgr. Eva Kurková
databáze Mobility
workshop v rámci projektu "Nové
pøístupy k využití ICT ve výuce
OU - Pøírodovìdná fakulta
RNDr. Miloslava Toufarová
pøírodovìdných pøedmìtù na støedních
školách
Dùležité strategie øešení
Agentura Descartes
RNDr. Miloslava Toufarová
matematických problémù
Geometrické plány a vytyèování hranic
VÚGTK
Ing. Pavel Osadník
pozemkù
Prezenèní semináø pro školní maturitní
NIDV Ostrava
Mgr. Petr Kozák
komisaøe
RESK spol.s.r.o.

Josef Žurek

semináø

NIDV Ostrava

Mgr. Simona Kacíøová

školení

CERMAT

Ing. Vladimír Solnický

školení

EVIS
- vzdìlávací
vzdìlávací služby
EVISslužby

semináø

OU - Pøírodovìdná fakulta

workshop

OU - Pøírodovìdná fakulta

semináø

VŠB - TU

konference

Dùm zahranièních služeb

školení

SPŠ stavební, Opava, p.o. v rámci
projektu Stavebnictví 21

Inspiromat pro angliètináøe aneb Nové
nápady k výuce anglického jazyka II

školení pro maturitní komisaøe
Povinnosti zamìstnavatelù v
návaznosti na zákoník práce a
legislativní zmìny v roce 2013 +
Josef Žurek
výhled na rok 2014, Pracovnìprávní
služby
20.roèník Semináøe z matematiky pro
Ing. Mgr. Ludvík Kartous
støedoškolské profesory
workshop v rámci projektu "Nové
pøístupy k využití ICT ve výuce
RNDr. Miloslava Toufarová
pøírodovìdných pøedmìtù na støedních
školách
Jak oživit výuku fyziky aneb
RNDr. Miloslava Toufarová
aplikovaná fyzika
Monitorovací setkání realizátorù
Mgr. Petr Kozák
projektù programu Leonardo da Vinci
Ing. Radomír Kotala,
Ing.Martin Gebauer, Ing.
Tomáš Fischer, Ing.Zita
Tepelná technika budov (DEKSOFT)
Lebedová, Ing.Klára
Hazuchová, Ing. Karla
Labudová

datum
17.9.2013
6.11.2013
7.11.2013
13.11.2013
21.11.2013
28.11.2013

3.12.2013
3.12.2013
6.1.2014
16.1.2013
17.1.2014

22.1.2014

31.1.2014

26.2.2014

16.4.2014
11. až 12.6.2014

29.8.2014

Naši uèitelé se vzdìlávají také bìhem øady odborných exkurzí do firem a návštìvami historických památek.
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
na veøejnosti
Prezentace školy na veøejnosti
Ve školním roce 2013/2014 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 2013/2014, s pozvánkou na Dny otevøených dveøí.
Uskuteènili jsme Den otevøených dveøí: 13.11.2013 a 23.1.2014
Datum

Akce

kde - poøádající

kdo - úèastníci

16.9.2013

Schùzka s 20 zástupci ZŠ MSK

SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14

zástupci ZŠ, Ing. Karla
Labudová, Mgr. Ivo Rychtar,
Ing. Klára Hazuchová

24.9.2013
25.9.2013
25.9.2013
26.9.2013
27.9.2013

èlánek o vítìzství a dalších skvìlých ocenìních
našich žákù v celostátním kole soutìže
Wienerberger
Èlánek a inzerce o naší škole a otevíraných
oborech
Èlánek a inzerce o naší škole a otevíraných
oborech
"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ a gymnázium
Vítkov
Propagace školy a našich studijních oborù pro
žáky ZŠ Otická, Opava

Region Opavsko
Krnovskýinfo
Bruntálskýinfo
SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14

uèitelé + žáci ZŠ

SPŠ stavební, Opava, p.o.

uèitelé + žáci ZŠ

1.10.2013

èlánek o projektu STAGE 14 (OP VK) naší škole

Region Opavsko

7.10.2013

"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Mìsto
Albrechtice

14.10.2013

"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Bohuslavice

SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14
SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14

16.10.2013
21.10.2013
4.11.2013
4.11.2013
5.11.2013
6.11.2013
7.11.2013
11.11.2013
11.11.2013
12.11.2013
12.11.2013
13.11.2013
13.11.2013
14.11.2013
14.11.2013

Propagace školy a našich studijních oborù pøed
výchovnými poradci našeho regionu
"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Dolní
Benešov
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
žáky 9. tøíd
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
rodièi a žáky 9. tøíd
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
rodièi a žáky 9. tøíd
"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Kobeøice
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
rodièi a žáky 9. tøíd
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
rodièi a žáky 9. tøíd
"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Rýmaøov,
Jelínkova 1
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
rodièi a žáky 9. tøíd
Propagace školy a našich studijních oborù ARTIFEX
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
žáky 9. tøíd
Den otevøených dveøí
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
rodièi a žáky 9. tøíd
Malá burza støedních škol

uèitelé + žáci ZŠ
uèitelé + žáci ZŠ

KVIC Opava

Ing. Karla Labudová

SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14

uèitelé + žáci ZŠ

ZŠ Englišova Opava

Ing. Karla Labudová

ZŠ Hradec nad Moravicí

Mgr. Ivo Rychtar

ZŠ Dolní Benešov

Ing. Karla Labudová

SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14

uèitelé + žáci ZŠ

ZŠ Bruntál Okružní

Mgr. Ivo Rychtar

ZŠ Krnov, Smetanùv okruh

Mgr. Ivo Rychtar

SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14

uèitelé + žáci ZŠ

ZŠ Opava, Šrámková

Mgr. Ivo Rychtar

Bruntál

Ing. Pavel Osadník

ZŠ Slavkov

Ing. Karla Labudová

SPŠ stavební, Opava, p.o.

uèitelé i žáci

ZŠ Edvarda Beneše

Ing. Karla Labudová

ZŠ Riegrova, Opava, p.o.

Mgr. Ivo Rychtar
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18.11.2013
19.11.2013
20.11.2013
20.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
21.11.2013
26.11.2013
27.11.2013
27.11.2013
2.12.2013
4.12.2013
4.12.2013

Propagace školy a našich studijních oborù pøed
žáky 9. tøíd
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
žáky 9. tøíd
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
žáky 9. tøíd
"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Rýmaøov,
Jelínkova 1
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
rodièi a žáky 9. tøíd
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
rodièi a žáky 9. tøíd
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
rodièi a žáky 9. tøíd
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
rodièi
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
rodièi a žáky 9. tøíd
"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Rýmaøov,
Jelínkova 1 a ZŠ Bøidlièná
"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Krnov,
Žižkova
Kam na školu? - prezentace naší školy na ZŠ
Hluèín Rovniny
Propagace školy a našich studijních oborù pro
žáky ZŠ E.Beneše, Opava

6. - 7.12.2013

Uèeò, støedoškolák, vysokoškolák 2013

11.12.2013

"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Bøidlièná

23.1.2014
1.1.2014
1.1.2014

Propagace školy a našich studijních oborù pøed
žáky 9. tøíd ZŠ Boženy Nìmcové, Opava
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
žáky 9. tøíd ZŠ Boženy Nìmcové, Opava
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
žáky 9.B
Propagace školy a našich studijních oborù pøed
žáky 9.A
Den otevøených dveøí
Inzerce otevíraných oborù a èlánek v novinách
Inzerce otevíraných oborù a èlánek v novinách

1.2.2014

èlánek o odborné praxi našich žákù v Nìmecku

3.4.2014

"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Kobeøice

16.5.2014

"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Brantice

11.12.2013
12.12.2013
10.1.2014
14.1.2014

21.5.2014
5.6.2014
17.6.2014
18.6.2014
20.6.2014
23.6.2014
24.6.2014
1.7.2014
8.7.2014
8.7.2014

"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Bruntál,
Jesenická
èlánek o úèasti naší školy v soutìži Stavby z
vlnité lepenky
èlánek o úèasti naší školy v soutìži Stavby z
vlnité lepenky
interaktivní workshop za úèelem zhodnocení
aktivit splnìných za školní rok 2013/14
"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Krnov,
Smetanùv okruh
"Malí mezi velkými" pro žáky ZŠ Krnov,
Smetanùv okruh
èlánek o zahranièní stáži našich žákù v
Nìmecku v rámci projektu Nové inspirace
èlánek o workshopu ZŠ na naší škole v rámci
projektu Stage 14
èlánek o vítìzství našeho žáka Jiøího Formánka
v celostátním kole soutìže Velux
èlánek: rozhovor s øeditelkou školy

ZŠ Melè

Ing. Karla Labudová

ZŠ Háj ve Slezsku

Ing. Karla Labudová

ZŠ Bolatice

Ing. Karla Labudová

SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14

uèitelé + žáci ZŠ

ZŠ Krnov, Janáèkovo nám.

Mgr. Ivo Rychtar

ZŠ Ochranova, Opava

Mgr. Bc. Eva Vengøínová

ZŠ Krnov, Žižkova

Ing. Mgr. Ludvík Kartous

ZŠ Otická, Opava

Ing. Karla Labudová

ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Mgr. Ivo Rychtar

SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14
SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14

uèitelé + žáci ZŠ
uèitelé + žáci ZŠ

ZŠ Hluèín Rovniny

Ing. Karla Labudová

SPŠ stavební, Opava, p.o.

uèitelé + žáci ZŠ

Ostrava , Výstavištì Èerná
louka
SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14

Ing. Karla Labudová,
Mgr.Ivo Rychtar + žáci

SPŠ stavební, Opava, p.o.

uèitelé + žáci ZŠ

SPŠ stavební, Opava, p.o.

uèitelé + žáci ZŠ

ZŠ Otická, Opava

Mgr. Ivo Rychtar

ZŠ Otická, Opava

Mgr. Ivo Rychtar

SPŠ stavební, Opava, p.o.
mìsíèník Krnovskýinfo
mìsíèník Bruntálskýinfo

uèitelé i žáci

uèitelé + žáci ZŠ

Region Opavsko
SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14
SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14
SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14

uèitelé + žáci ZŠ
uèitelé + žáci ZŠ
uèitelé + žáci ZŠ

Mladá fronta
Region Opavsko
SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14
SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14
SPŠ stavební, Opava, p.o. v
rámci STAGE 14

uèitelé + žáci ZŠ
uèitelé + žáci ZŠ
uèitelé + žáci ZŠ

Region Opavsko
Region Opavsko
Region Opavsko
Region Opavsko
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Malí mezi velkými
Další aktivity školy
Datum

akce

úèastníci

3.- 4.9.2013

Škola GPS s VŠB

3.G, 4.G, Mgr. Marcela
Hadamèíková, Ing.Pavel Osadník

3.9.2013

Návštìva Hasièského záchranného sboru Opava
odborná exkurze - Pórobeton Ostrava, Èeskomoravský
beton a.s.

4.9.2013
4.9.2013

odborná exkurze - Tondach Hranice, Cidem Hranice

5.-6.9.2013

Škola GPS s VŠB

2.A, Josef Zahel, Josef Žurek
2.A, 2.B, Ing. Klára Hazuchová,
Ing. Tomáš Fischer
3.A, 3.B, Ing. Martin Gebauer,
Mgr. Simona Kacíøová
2.G, Ing. Lucie Švancarová, Mgr.
Jana Langrová

9.9. - 20.9.2013

praktické vyuèování s geodetem v terénu v rámci
Ing. Jiøí Slivka, Doubravka
aktivity V/I Praktické vyuèování projektu Nová cesta za Stuchlíková, Anna Národová,
poznáním (EU peníze SŠ)
Lukáš Èernohorský, Štìpán Salát

17. - 19.9.2013

odborná exkurze - památky UNESCO: Olomouc,
Kromìøíž, Lednicko-valtický areál, firmy Wienerberger,
VUT Brno (Stavebnictví 21)

4.A, Ing. Zita Lebedová, Josef
Zahel

23. - 27.9.2013

poznávací a jazykový zájezd žákù do Anglie

žáci školy, Mgr.Monika
Justichová, Mgr. Jana Langrová

26. -27.9.2013
20.9.2013
30.9.2013
4.10.2013

7. - 9.10.2013

odborná exkurze - Hrušovany u Brna - Ytong, památky
4.B, Mgr. Eva Kurková, Mgr.
UNESCO - Tøebíè, Telè, Žïár nad Sázavou (Stavebnictví
Simona Kacíøová
21)
"stínování" Ing. Pekárka na stavbách v regionu MSK
žáci 3.B
(Stavebnictví 21)
"stínování" pana Postulky na stavbách pøi provádìní
žáci 4.B
hydroizolací (Stavebnictví 21)
"stínování" pana Jakuba Krahulce na stavbách v
žáci 3.B
regionu MSK (Stavebnictví 21)
odborná exkurze žákù na školní jaderný reaktor VR1,
starou èistírnu odpadních vod v Bubenèi, Ekotechnické RNDr. Miloslava Toufarová,
muzeum, Národní technické muzeum, Národní technická
Mgr. Eva Vengøínová, 4.L
knihovna …
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18.10.2013

25.10.2013
19.12.2013
19.12.2013

Exkurze - Podzimní dny: výstava stavebních firem a
stavebních materiálu regionu (Stavebnictví 21)
Exkurze - novostavba pasivního RD, pila CARMAN
wood (Stavebnictví 21)
Odborná pøednáška na téma - støešní okna: firma Velux
(Stavebnictví 21)
Odborná pøednáška na téma - stavební materiály: firma
Dektrade (Stavebnictví 21)

19.12.2013

Odborná pøednáška na téma - beton ve stavebních
konstrukcích: VŠB-TUO (Stavebnictví 21)

19.12.2013

Odborná pøednáška na téma - svìt barev: VŠB-TUO

19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
20.12.2013

20.12.2013

20.12.2013
20.12.2013

Odborná pøednáška na téma - støechy: firma Dektrade
(Stavebnictví 21)
Odborná pøednáška na téma - návrh podkroví: firma
Velux (Stavebnictví 21)
Odborná pøednáška na téma - Softwarové inženýrství - VŠB TUO

5. a 6.5.2014
9.5.2014
11.5. až 31.5.2014
4.6.2014
9.6. až 13.6.2014
9.6. až 10.6.2014
9.6. až 10.6.2014
9.6. až 10.6.2014
10.6. až 11.6.2014
11.6. až 12.6.2014
12.6. až 13.6.2014
19.6. až 20.6.2014
24.6.2014
25.6.2014
25.6.2014

25.6.2014
26.6.2014
26.6.2014

3.A, 3.B, Josef Zahel
3.L, 4.L Ing. Vladimír Solnický

Odborná pøednáška na téma - Metody optimalizace dat - VŠB-TUO 3.L, 4.L, Ing.Vladimír Solnický

workshp s rodilým mluvèím
Anglické divadlo
"stínování" Ing. Kašparové -využití sádrokartonu
(Stavebnictví 21)
Education. Drive. Internationality. Students.
Opportunity. Network. (worshopy se studenty z Chile,
Brazílie, Ruska, Bulharska, Turecka a Velké Británie v
rámci projektu EDISON)
Exkurze na vodní díla Kružberk a Slezská Harta
(Stavebnictví 21)
Exkurze do RD Rýmaøov (Stavebnictví 21)
Exkurze na stavební veletrh v Brnì (Stavebnictví 21)
Exkurze - výroba Rigips, Xella, zámek Mìlník, hrad
Kokoøín (Stavebnictví 21)
Exkurze - Dolní oblast Vítkovic (Stavebnictví 21)

23.4.2014
24.4.2014

2.A, 2.B, Ing. Radomír Kotala

3.L, 4.L, 1.G, 2.G, 3.G, Mgr.
Eva Vengøínová, Ing. Jiøí Doèkal
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, RNDr
Odborná pøednáška na téma - fyzika ve stavební praxi:
Miloslava Toufarová, Josef
VŠB-TUO (Stavebnictví 21)
Žurek
1.A, 1.B, 3.A, 3.B, RNDr
Odborná pøednáška na téma - lehké obvodové pláštì:
Miloslava Toufarová, Ing. Martin
firma Kingspan (Stavebnictví 21)
Gebauer
Odborná pøednáška na téma - stavební chemie: firma
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, Josef Žurek,
Saint Gobain Construktion divize Weber (Stavebnictví
Ing. Martin Gebauer
21)

18.2.2014
24.2.2014

22.4.2014

1.A, 1.B, Mgr. Jiøí Šrom
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, Mgr.
Jiøí Šrom,
Ing. Klára
Hazuchová, Josef Zahel
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.L, 4.L,
Ing.Tomáš Fischer,
Josef
Zahel, Mgr. Eva Vengøínová

Hra na firmu - VŠB TUO

Tradièní ples stavbaøù

24.-28.2.2014

1.A, 1.B, Mgr. Jiøí Šrom

Odborná pøednáška na téma - Globální navigaèní satelitní systémy 1.G, 2.G, 3.G, Ing. Lucie
VŠB-TUO
Švancarová,Ing. Pavel Osadník

24.1.2014

27.2.2014

žáci 3.A, 3.B, 4.A + Josef Zahel,
Ing. Zita Lebedová, Ing. Martin
Gebauer, Mgr. Marcela
Hadamèíková
žáci 2.A,
Ing. Jana
Kolovratová, Zbynìk Tocauer

SPŠ stavební Opava ve
spolupráci se SRPŠ a NF
1.A, 1.G, 2.B
1.A, 2.B, 3.L
žáci 2.B

celá škola

1.A, 1.B
2.A, 2.B
1.A, 2.A, 1.B, 2.B
3.A, 3.B

3.B
25 žákù, Mgr.Daniela Kotalová
Štìpánová, Mgr.Kristina
Nábìlková
Slavnostní pøedávání maturitního vysvìdèení
èerství absolventi, rodièe,…
Exkurze do firmy Wienerberger a po památkách
2.A, Ing. Klára Hazuchová, Mgr.
Chorvatska
Marcela Hadamèíková
Exkurze po památkách Unesco v Olomouci, Kromìøíži, 1.A, Mgr. Radovan Rohovský,
Lednici a ve firmì Wienerberger (Stavebnictví 21)
Mgr. Simona Kacíøová
Exkurze
3.G, Ing. Pavel Osadník
1.B, Ing. Jana Kolovratová,
Exkurze
Mgr.Petr Kozák
Exkurze po památkách Unesco v Olomouci, Kromìøíži,
2.B, Ing. Tomáš Fischer,
Lednici a ve firmì Wienerberger (Stavebnictví 21)
Ing.Karla Labudová
Exkurze
1.G, Ing. Lucie Švancarová
Exkurze po památkách Unesco v Èeském Krumlovì 3.A, Ing.Martin Gebauer, Ing.Zita
(Stavebnictví 21)
Lebedová
2.A, Ing. Klára Hazuchová,
Exkurze (Stavebnictví 21)
Ing.Janis Busios
3.A, 3.B, Ing.Martin Gebauer,
Exkurze ve firmì DOKA systém (Stavebnictví 21)
Mgr.Simona Kacíøová
Pøednáška o vitariánství
1.A, 1.B
odborná pøednáška na téma technologie výstavby
betonových mostù a Mimoøádné betonové konstrukce
2.A, 2.B, 3.A, 3.B
zhotovené pod hladinou vody v rámci projektu NatTech (ÈVUT)
Firemní dny (Stavebnictví 21): odborná pøednáška firmy
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B
Protherm, Rigips, Weber
Firemní dny (Stavebnictví 21): odborné pøednášky firmy
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B
Ytong, Schöck-Wittek, Weber
Pøednáška o vitariánství
1.G, 2.G, 3.G, 3.L
Odborná praxe v Nìmecku (Nová cesta za poznáním v
rámci Leonardo da Vinci)
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Údaje o dalších aktivitách naší školy
Na úseku tìlovýchovy a sportu
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.
V letošním roce jsme zorganizovali lyžaøský kurz a dva sportovní kurzy.
Lyžaøský kurz probìhl v Beskydech v rekreaèním støedisku SKI MSA Dolní Benešov - Staré Hamry.
tøída 1.A a 1.G
termín: 24.2. až 28.2.2014
vedoucí kurzu: Ing. Mgr. Ludvík Kartous
instruktoøi: Mgr. Jiøí Šrom, Ing. Lucie Švancarová, Jiøí Elbl

Sportovní kurzy probìhly v rekreaèním støedisku Zálesí, Budišov nad Budišovkou.
První kurz - tøída 3.B a 3.L
- termín 2. - 6.6.2013
- vedoucí kurzu - Mgr. Jiøí Šrom
- instruktoøi: Ing. Radomír Kotala, Ing. Lucie Švancarová, Ing. Mgr. Ludvík Kartous
Druhý kurz - tøída 3.A a 3.G
- termín 16. - 20.6.2014
- vedoucí kurzu - Ing. Mgr. Ludvík Kartous
- instruktoøi: Mgr. Jiøí Šrom, Ing. Martin Gebauer, Ing. Pavel Osadník
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).

Cykloturistický kurz
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Mezitøídní turnaje:
V letošní školním roce jsme uskuteènili mezitøídní turnaje v silovém ètyøboji, volejbalu a futsalu.
Turnaje ve volejbalu se zúèastnilo 8 tøíd školy, celkem asi 80 žákù.
Zvítìzila tøída 4.G.
Turnaje ve futsalu se zúèastnilo 14 tøíd školy, celkem asi 70 žákù. V kategorii 1. a 2. roèníku zvítìzila 2.A,
v kategorii 3. a 4. roèníku zvítìzila 4.A.

Ve školním roce 2013/14 se žáci úèastnili tìchto soutìží:

AKCE
okresní kolo Corny - atletický pohár
krajské kolo Corny - atletický pohár
okresní kolo ve stolním tenise

DATUM
18.9.2013
24.9.2013
17.10.2013

okresní kolo ve šplhu

18.2.2014

okresní kolo v silovém ètyøboji

4.3.2014

okresní kolo v basketbalu
okresní finále ve fotbale - Pohár
Josefa Masopusta
krajské kolo ve fotbale - Pohár Josefa
Masopusta

19.3.2014

UMÍSTÌNÍ
3.místo
3.místo
bez postupu
1. Vojtìch Kolarèík
2. Jan Franìk
3. Nikola Turoò
6. Michal Koøený
4.Markéta Øehulková
5.místo
1.kategorie: vítìz 2.A
2.kategorie: vítìz 4.A
vítìz 4.G
4.místo
chlapci A: 3.místo
dívky: 3.místo
chlapci: 5.místo
dívky: 3.místo
bez postupu

školní silový ètyøboj

26.11.2013

Vánoèní laka ve skoku vysokém SŠ

5.12.2013

Okresní finále pøeboru škol v šachu

6.12.2013

9.4.a 14.4.2014

1.místo

30.4.2014

3.místo

školní futsalový turnaj

27.11. až 17.12.2013

školní volejbalový turnaj
okresní kolo ve volejbale

14.-29.1.2014
23.1.2014

Corny støedoškolský atletický pohár
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Na úseku všeobecnì vzdìlávacích pøedmìtù
Ve školním roce 2013/14 se žáci úèastnili tìchto soutìží:
AKCE

DATUM

UMÍSTÌNÍ
1
2
3
4

Jméno
tým è.1: kapitán - Ondøej Lomiè
tým è. 2: kapitán - Vojtìch Pytela
tým è. 3: kapitán - Jakub Pavelek
tým è. 4: kapitán - Michal Schön

školní kolo PIŠQWORKY

4.10.2013

oblastní kolo PIŠQWORKY

13.11.2013

postup do KK

školní kolo olympiády
v èeském jazyce

2.12.2013

1
2
3

tým: Ondøej Lomiè, Martin Klištinec,
Jakub Duraj, Ondøej Kováø,
Antonín Vašina
Lenka Èechová
Ondøej Lomiè
Jakub Hud

okresní kolo matematické
olympiády - kategorie A

10.12.2013

bez postupu

3. a 4. roèníky

školní kolo soutìže SAPERE Vìdìt, jak žít

11.12.2013

postup do OK

Finanèní gramotnost školní kolo

6.1.2014

1
2
3

okresní kolo matematické
olympiády - kategorie B

23.1.2014

postup do KK

okresní kolo soutìže SAPERE Vìdìt, jak žít

30.1.2014

postup do KK

Finanèní gramotnost okresní kolo

1.1.2014

1.

Finanèní gramotnost krajské kolo

1.2.2014

3.

Celostátní matematická soutìž
SOŠ a SOU
krajské kolo matematické
olympiády z matematiky kategorie B
okresní kolo matematické
olympiády z matematiky kategorie B
Matematická mezinárodní
soutìž Náboj 2014 (soutìž
družstev)
školní literární soutìž

školní výtvarná soutìž

28.3.2014

7.

Lucie Svobodová, Petr Miketa,
Radek Oslizlo
Michal Schön
Ondøej Lomiè
Tomáš Fousek
Filip Cingel
Adéla Brezanská
Martin Škrobánek
Tým: Lucie Svobodová, Petr Miketa,
Radek Oslizlo
Michal Schön
Ondøej Lomiè
Tomáš Fousek
Michal Schön
Ondøej Lomiè
Tomáš Fousek
Lenka Hluchníková

8.4.2014

18.

Tadeáš Hlaváèek

24.1.2013

8.-9.
8.-9.
10.

Martin Klíštinec
Jakub Hud
Jakub Pavelek

60

kategorie Junior

11.4.2014

1.4.2014

1.4.2014

76

kategorie senior

1
2
3
1
2
3

Zuzana Jakobovská
Lenka Èechová
Zdenka Krmelová
Zdenka Krmelová
Doubravka Stuchlíková
Jakub Kubín

Organizátor
RNDr. Miloslava
Toufarová
obèanské sdružení
Student Cyber Games
MŠMT
MŠMT a Jednota
èeských matematikù
a fyzikù
MŠMT
MŠMT
MŠMT a Jednota
èeských matematikù
a fyzikù
MŠMT
MŠMT

MŠMT
MŠMT
MŠMT a Jednota
èeských matematikù
a fyzikù
MŠMT a Jednota
èeských matematikù
a fyzikù
MŠMT a Jednota
èeských matematikù
a fyzikù

Mgr. Eva Kurková
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Na úseku odbornosti

AKCE

JMÉNO

Celostátní kolo soutìže
"O nejlepší projekt" firmy
Wienerberger

Tuan Duong Le

Vìdecko - odborná
konference studentù
støedních škol STAVOKS
Bridge Builder Contest
(VŠB - TU)

Soutìž o nejlepší logo firmy
"Projekce Krnov" - školní kolo
celostátní soutìž Projektování
v grafických programech na
stavební prùmyslovce

IG5 - 9.roèník mezinárodního
geodetického pìtiboje - Letohrad.

Kateøina Èerná
Kateøina Bajužíková
Erik Chudìj a
Jiøí Formánek
tým: Lukáš Pavlenka,
Antonín Vašina, Ondøej
Eliáš a Lubomír Švaòhal
tým: Radek Oslizlo, Erik
Chudìj, Jiøí Formánek
Veronika Paulerová
Martin Schneider
Jan Blažek
Tomáš Zelenka
tým: Lucie Svobodová,
Daniel Pécsi,
Martin Raida
Adéla Šoborová, Daniel
Gotvald, Michal Mýlek

DATUM

UMÍSTÌNÍ

práce

19.9.2013

1
3
3

Kategorie: obèanská stavba
Kategorie: obèanská stavba
Kategorie: rodinný dùm

27.11.2013

1

Prezentace a obhajoba modelu mostu

2.
2.12.2013
3.
18.12.2013

26.3.2014

Adéla Šoborová a Patrik
Kozelek

Veronika Hanzlíková

24.4.2014

Kateøina Bajužíková
a David Lelek
Krajské kolo SOÈ

Školní kolo soutìže firmy
Wienerberger

Soutìž Stavby z vlnité lepenky

8

Celostátní soutìž Práce v grafických
programech na stavební prùmyslovce:
Provádìcí projekt rodinného domu
v programu ArchiCAD

13

Hodnocení kategorie A: èas zvládnutí terénu
s bonusy za správnì a rychle splnìné
geodetické úkoly

13

Hodnocení kategorie B: pøesnost vyhotovení
geodetických úloh na stanovištích

1.

Kategorie Stavebnictví, architektura
a design interiérù: Rekonstrukce a pøestavba
ZŠ Havlíèkova v Opavì

1.

Kategorie Geologie a geografie: Vybudování
mìøické sítì pro geodetickou praxi

5.

Kategorie Informatika: Saara

3.

Mùj rodinný dùm

2

Kategorie Stavebnictví, architektura
a design interiérù: Rekonstrukce a pøestavba
ZŠ Havlíèkova v Opavì

3

Kategorie Geologie a geografie: Vybudování
mìøické sítì pro geodetickou praxi

13.5.2014
Adéla Šoborová a Patrik
Kozelek

soutìž Velux: školní kolo
8.roèník støedoškolské
soutìže Ytong - regionální
kolo

Grafický návrh loga

16.4.2014

Ondøej Lomiè
7.roèník celostátní soutìže
SCHIEDEL

1
2
3

11.-13.4.
2014

Kateøina Bajužíková
a David Lelek
Okresní kolo SOÈ

Kategorie B:stavba na místì, nejlepší pomìr
hmotnost : nosnost

Jiøí Formánek

kvìten_2014

1.

Projekt rodinného domu

Tomáš Juchelka

kvìten_2014

1.

Projekt rodinného domu v systému
Ytong

1

Kategorie Rodinný dùm

Jiøí Formánek
Jan Dibïák
Hana Šimková
Marek Boèek, Lukáš
Ondra, Kamila Skálová,
Julie Ondrúšková

kvìten_2014

1
2

Kategorie Obèanské stavby

èerven_2014

nepostoupili

Dùm na Marsu

Celostátní kolo SOÈ

Kateøina Bajužíková a
David Lelek

13. až 15.6.2014

3.

Kategorie Stavebnictví, architektura a
design interiérù: Rekonstrukce a pøestavba
ZŠ Havlíèkova v Opavì

soutìž Velux: celostátní kolo

Jiøí Formánek

24.6.2014

1

Projekt rodinného domu

Tadeáš Hlaváèek

14.6.2012

2

Provádìcí projekt bytového domu

Erik Chudìj a
Jiøí Formánek

19.6.2013

4. až 6. místo

Škola mých snù

Celostátní kolo soutìže firmy
Xella
Soutìž Stavby z vlnité lepenky finálové kolo
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Na úseku jazykù
Žáci školy mìli možnost v rámci poznávacího a jazykového zájezdu využít angliètinu pøímo v zemi,
kde je mateøským jazykem.
Naši žáci navštívili divadelní pøedstavení v anglickém jazyce.
Žáci 3. roèníkù a 2.A mìli celý školní rok hodiny konverzace v ANJ s rodilými mluvèími.
Vše v rámci projektu Nová cesta za poznáním.
V únoru byla naše škola hostitelem zástupcù zemí z Chile, Brazílie, Ruska, Bulharska, Turecka a Velké Británie
v rámci projektu EDISON (Eucation.Drive.Internationality.Students.Opportunity.Network)
V letošním roce jsme pro žáky naší školy uspoøádali výtvarnou a literární soutìž na téma:
Kdybych se narodil pøed sto lety v tomto mìstì.
Žáci se zapojili do olympiády v èeském jazyce.
V rámci projektu Leonardo byli žáci na odborné praxi v Nìmecku, kde se také mimo jiné mìli možnost
procvièit v nìmeckém a anglickém jazyce.

Na úseku kultury
Žáci absolvovali prùbìžnì výstavy opavského umìní v Obecním domì a Galerii Cella
a navštívili divadelní pøedstavení Rodina je základ státu.
Škola ve spolupráci s SRPŠ a Nadaèním fondem pøi SPŠ stavební uspoøádali Ples stavbaøù v Kulturním domì
Na Rybníèku v Opavì.
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 2013/2014.

Letní absolventská party
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IX. Údaje o výsledcích inspekèní èinnosti
provedené Èeskou školní inspekcí
Poslední kontrola provedená ÈŠI probìhla na naší škole ve školním roce 2012 - 2013 ve dnech
20. - 21. èervna 2013.
Pøedmìtem inspekèní èinnosti bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona,
která se vztahují k poskytování vzdìlávání a školských služeb, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d)
školského zákona, ve znìní úèinném v kontrolovaném období.
Kontrolní zjištìní:
1. Kontrola vedení vybrané dokumentace školy podle § 28 odst. 1 písm. b) až i) školského zákona,
ve znìní úèinném v kontrolovaném období.
Nebylo zjištìno porušení výše uvedeného právního pøedpisu.
2. Kontrola údajù o žákovi uvedených ve školní matrice podle § 28 odst. 2 školského zákona, ve znìní
úèinném v kontrolovaném období.
Nebylo zjištìno porušení výše uvedeného právního pøedpisu.
3. Kontrola vedení evidence tiskopisù vysvìdèení, která jsou dokladem o dosaženém stupni vzdìlání
podle § 28 odst. 9 školského zákona, ve znìní úèinném v kontrolovaném období.
Nebylo zjištìno porušení výše uvedeného právního pøedpisu.
4. Kontrola vydání, obsahu a zveøejnìní školního øádu školy podle § 30 odst. 1 - 3 školského zákona,
ve znìní úèinném v kontrolovaném období.
Nebylo zjištìno porušení výše uvedeného právního pøedpisu.
5. Kontrola plnìní povinností øeditele školy ve vztahu k èinnosti školské rady podle § 168 odst. 1 a 2
školského zákona, ve znìní úèinném v kontrolovaném období.
Nebylo zjištìno porušení výše uvedeného právního pøedpisu.

Bližší informace jsou k dispozici v protokolu èj. ÈŠIT-1379/13-T o státní kontrole podle §174 odst. 2
písm d) zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném
vzdìlávání (školský zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zákona è. 552/1991 Sb., o státní kontrole,
ve znìní pozdìjších pøedpisù ze dne 24. èervna 2013. Protokol je k nahlédnutí v øeditelnì školy.

strana 24

X. Základní údaje o hospodaøení školy
1. Výnosy
Celkové výnosy v roce 2013 èinily z hlavní èinnosti 21 530,61 tis. Kè. Provozní dotace – pøíspìvek na pøímé
náklady na vzdìlávání a na provozní náklady na rok 2013 èinil 18 015,78 tis. Kè tj. o 11,9 % ménì oproti
roku 2012.
Výnosy z neinvestièních projektù èinily celkem 3 126,76 tis. Kè. Projekt „EU peníze školám“ èinil 684,33 tis. Kè,
projekt „Stavebnictví 21“ 1 142,79 tis. Kè, projekt „STAGE14“ 1 091,72 tis. Kè, COMENIUS 84,93 tis.Kè
a LEONARDO 122,99 tis. Kè.
Ostatní výnosy (telefonní poplatky, poplatek za vystavení stejnopisu vysvìdèení, úroky, zúètování fondù,)
èinily 388,08 tis. Kè.
6. Náklady
Celkové skuteèné náklady organizace v hlavní èinnosti v roce 2013 èinily 21 601,61 tis. Kè.
Z toho mzdové náklady èinily 11 797,97 tis. Kè, zákonné sociální pojištìní a sociální náklady èinily
3 868,21 tis. Kè a provozní náklady èinily 4 935,43 tis. Kè.
Poskytnuté pøíspìvky na provoz – provozní náklady byly èerpány pøedevším na zabezpeèení provozu organizace
a to na energie, zakoupení spotøebního materiálu (tiskoviny, kanceláøské potøeby, materiál údržby,
èístící prostøedky aj.), byly provádìny opravy movitého a také nemovitého majetku (opravy podlahových krytin,
opravy kabinetu, oprava expanzní nádoby, oprava støechy garáže, oprava soklu, plotu, opravy uèebních
pomùcek aj.), byly èerpány na zajištìní služeb – telefon, internet, revize, propagace školy a na ostatní náklady
spojené s provozem školy.
7. Doplòková èinnost
Okruh jednotlivých èinnosti v návaznosti na zøizovací listinu:
- Poøádání rekvalifikaèních kurzù, vzdìlávacích kurzù a odborného školení vèetnì
zprostøedkování
- Vydavatelská a polygrafická èinnost
- Reklamní èinnost a marketing
- Pronájem majetku
Naše organizace provozovala jen reklamní èinnost a pronájem majetku.
Poøádání kurzù a vydavatelskou a polygrafickou èinnost jsme neprovozovali.
Rozpis okruhu reklamní èinnost a marketing:
Pronajímáme plochu na umístìní reklamních tabulí stavebním firmám. Sedm stavebních spoleèností má
umístìné reklamní tabule na oplocení školy. Roèní nájem èiní 5 000,- Kè od každé spoleènosti tj. celkem
35 000,- Kè. Pronájem reklamních ploch je ziskový ve 100%.
Rozpis okruhu pronájem majetku:
Pronajímáme movitý majetek. Jedná se o pronájem bytu školníka, pronájem bufetu, pronájem plochy
pro nápojové automaty, pronájem uèeben a pronájem tìlocvièny.
Všechny tyto pronájmy jsou ziskové.
Výnos z pronájmu èiní 187 536,60 Kè a náklady èiní 103 081,- Kè. Celkový zisk z pronájmu majetku èiní
84 455,60 Kè.
Všechny okruhy èinnosti, které provozujeme jsou ziskové. Ziskem z doplòkové èinnosti pokryjeme ztrátu
z hlavní èinnosti.
Hospodáøský výsledek z doplòkové èinnosti v roce 2013 èiní 114 355,60 Kè.
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8. Výsledek hospodaøení:
Zlepšený výsledek hospodaøení v roce 2013 èiní celkem za organizaci 43 355,60 Kè a to z doplòkové èinnosti.
Výsledek hospodaøení z hlavní èinnosti je ztráta 71 000,- Kè a z doplòkové èinnosti je zisk 114 355,60 Kè.
Ztrátu v hlavní èinnosti jsme pokryli ziskem z doplòkové èinnosti.
Tento hospodáøský výsledek je finanènì krytý a je pøevážnì z pronájmu reklamních ploch umístìných v areálu
školy a pronájmu tìlocvièny, uèeben a bufetu. Výnosy z doplòkové èinnosti byly použity na pokrytí provozních
nákladù školy tj. na energie, nákup èistících prostøedkù, odvoz odpadu.
Úèelové dotace ze státního rozpoètu:
Rozpis závazných ukazatelù:
ÚZ 33353
Pøímé náklady na vzdìlávání èinily
z toho – prostøedky na platy
ostatní osobní náklady
zákonné odvody a FKSP
pøímý ONIV
ÚZ 33038
RP Hodnocení žákù a škol- Excelence støedních škol
z toho - prostøedky na platy
zákonné odvody a FKSP

14 425,10 322,220,3 663,220,-

tis. Kè
tis. Kè
tis. Kè
tis. Kè
tis. Kè

50,77 tis. Kè
37,61 tis. Kè
13,16 tis. Kè

Všechny tyto úèelové prostøedky byly vyèerpány.
Projekty neinvestièní
ÚZ 33031 projekt „EU peníze školám“
ÚZ 33030 projekt „ Stavebnictví 21“
ÚZ 33030 projekt „STAGE 14“

490,386 tis. Kè
579,201 tis. Kè
900,678 tis. Kè

Tyto prostøedky jsou èerpány prùbìžnì. Celkem budou vyèerpány do ukonèení projektu.
Úèelových prostøedky z rozpoètu zøizovatele
Provozní náklady celkem èinily
Provozní náklady
Náklady na zajištìní k ICT
Náklady na krytí odpisù DHM a DNM UZ 00205

3 540,3 119,50,371,-

tis. Kè
tis. Kè
tis. Kè
tis. Kè
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XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a
mezinárodních programù
Kvalita
Škola se zapojila do testování relativního pøírùstku žákù 3.roèníkù. Testování probìhlo elektronickou formou.
Projekt poskytuje výstupy jak pro žáky, tak pro školy.
Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2013 – 2014
Testování žákù 1. roèníkù oborù vzdìlání poskytujících støední vzdìlání
s maturitní zkouškou
Výsledky školy
v rámci škol téže skupiny
oborù vzdìlání
Pøedmìt

Jazyk èeský
Matematika
Jazyk anglický
Jazyk nìmecký

Výsledky školy
v rámci všech testovaných
škol

název skupiny oborù vzdìlání
*
36 Stavebnictví, geodézie
a kartografie

úspìšnost

percentil

percentil

67
59,6
70
–

54
65
42
–

85
79
71
–

Testování žákù 3. roèníkù oborù vzdìlání poskytujících støední vzdìlání
s maturitní zkouškou

Pøedmìt

Jazyk èeský
Matematika
Jazyk anglický
Jazyk nìmecký

Pøedmìt

Jazyk èeský
Matematika
Jazyk anglický
Jazyk nìmecký

Výsledky školy
v rámci všech
testovaných škol

Výsledky školy
v rámci škol téže skupiny
oborù vzdìlání
název skupiny oboru
vzdìlání *
TECH

úspìšnost

percentil

percentil

pøidaná
hodnota

34
4
28
–

28
34
29
–

43
38
40
–

+11%
+15%
+30%
–

Výsledky školy
v rámci všech
testovaných škol

Výsledky školy
v rámci škol téže skupiny
oborù vzdìlání
název skupiny oboru
vzdìlání *
LYC

úspìšnost

percentil

percentil

pøidaná
hodnota

49
32
59
–

49
71
60
–

47
78
60
–

+11%
+10%
+30%
–

Nové inspirace
V letošním školním roce se naše škola zapojila do mezinárodního projektu EU v rámci programu
Leonardo da Vinci. Projekt nese název "Nové inspirace". Cílem projektu je rozšíøení teoretických znalostí
a prohloubení praktických dovedností v prùbìhu tøítýdenní praxe v nìmeckém mìstì Chemnitz.
Naším partnerem byl Institut Agricola – spolek pro sociální služby ve východní Evropì. Nedílným pøínosem
tohoto projektu je i zdokonalení se studentù v komunikaci v cizím jazyce. Projektu se zúèastnilo 25
vybraných studentù, kteøí ve dnech 11.5. – 31.5.2014 vyjeli v doprovodu 2 pedagogù na stáž do Nìmecka.
V prùbìhu školního roku žáci pracovali na projektu revitalizace mìsta Chemnitz, po návratu pøipravili o stáži
v Nìmecku prezentace pro spolužáky Praktikanti po návratu ze stáže navštívili také námìstka primátora
mìsta Opavy pana Halátka a diskutovali zde na téma praxe u našich sousedù v Nìmecku. Náplní této
diskuze byli nejen zážitky z celé praxe, jako napøíklad práce na stavbì, v projekci, vytváøení modelu instituce
paní doktorky Schaarschmidt, ale i to co se zde žáci nauèili a co do budoucna by mohli použít ve svém životì.
Projekt je hrazen z prostøedkù Národní agentury pro evropské vzdìlávací programy.
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XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdìlávání
v rámci celoživotního uèení
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, žáci navštívili stavební veletrh v Brnì.
Pedagogové se úèastnili odborných semináøù a školení dle své specializace.
(podrobnìji viz. kapitola VIII. v sekci Další aktivity školy)

XIII. Údaje o pøedložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojù
Vlastní projekty
Stavebnictví 21
Naše škola realizuje grantový projekt Stavebnictví 21 v rámci OP VK ve výši 4 947 784,96 Kè. Projekt bude
probíhat 16.2.2012 do 30.11.2014. Samotný projekt zahrnuje celou øadu dílèích klíèových aktivit, jenž mají svou
povahou kvalitnì a odbornì pøipravit žáky oboru Stavebnictví na budoucí uplatnìní na souèasném trhu práce,
který klade vysoké odborné požadavky na absolventy støedních škol stavebního zamìøení.
Mezi hlavní cíle tohoto pøedkládaného projektu patøí:
- dosažení mnohem kvalitnìjší odborné pøipravenosti a zpùsobilosti žákù školy s výrazným dùrazem na aktuální
trendy a vývoj v oboru a praktické zkušenosti pro 21. století - proto byl projekt nazván Stavebnictví 21
- vytvoøení kvalitních odborných uèebních materiálù, které odrážejí skuteènou stavební výrobu podle souèasných
technologických postupù a nových trendù. Tyto materiály budou doplnìny fotografiemi a soubory v novì
vytvoøené Digitální knihovnì.
- aktivní a iniciativní zapojení firem, pùsobících ve stavebním oboru, do procesu vytváøení nových, jasných
a srozumitelných uèebních materiálù
- zajištìní odbornì zamìøených pøednášek realizovaných odborníky z praxe (ze stavebních spoleèností)
- zavést do výuky aktivní a zážitkové formy poznávání stavebních materiálù a konstrukcí
- seznámení žákù se stavební výrobou (exkurze do výrobních závodù)
- umožnìní žákùm seznámit se s reálným provozem - tzv. stínování technicko-hospodáøských pracovníkù
a managementu stavebních firem
- zvýšení motivace a pozitivního pøístupu žákù k práci a aktivitám na samostatných projektech, se kterými
se mohou úèastnit rùzných soutìží
- klíèovým cílem celého projektu je zpøístupnìní odborných znalosti nejprve v teoretické rovinì a následnì
v navazující praktické rovinì.
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, odborných firmách a památkách UNESCO a úèastnili se stínování,
tj. strávili pracovní den se zamìstnancem odborné firmy. V rámci projektu byla také èásteènì vybavena stavební
laboratoø a vytvoøena vzorkovna stavebních materiálù.
Nová cesta za poznáním
Závìrem školního roku 2013/14 byl na naší škole ukonèen projekt EU peníze SŠ, název našeho projektu
Nová cesta za poznáním. V rámci projektu uèitelé vytvoøili interaktivní výukové materiály, které jsou pøístupné
na našich webových stránkách, žáci mìli v letošním školním roce hodiny konverzace v anglickém jazyce
s rodilým mluvèím a hodiny matematického semináøe. Souèástí byla také odborná praxe v oboru geodézie se
zástupcem odborné firmy èi semináø pro vyuèující anglického jazyka. Škola byla vybavena novou IT technologií,
školními tabulemi apod. Projekt probíhal v období od 1.7.2012 do 30.6.2014, dotace pro školu èinila
1 226 592,- Kè. 27.6.2014 probìhla kontrola projektu ze strany MŠMT, Odboru kontrol na místì OP VK. Nebyly
shledány závady.
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Stage 14
Naše škola realizuje grantový projekt Stage 14 v rámci OP VK ve výši 3 602 714,17 Kè.
Probíhá v období od 1.6.2013 do 31.12.2014. Cílem projektu je propojit vzdìlávací aktivity ZŠ
a SPŠ stavební v Opavì, poskytnout ZŠ metodickou pomoc a materiály pøi výuce vzdìlávacích oblastí:
ICT, èlovìk a jeho svìt (nižší stupeò ZŠ), èlovìk a pøíroda, umìní a kultura a èlovìk
a svìt práce. To vše za pomoci zážitkového uèení a praktických èinností, pøi nichž se žáci nižšího a vyššího stupnì
budou inovativními metodami postupnì seznamovat s technickými obory stavebnictví a geodézie a budou více
motivováni k jejich dalšímu studiu.
SpŠ stavební v Opavì vypracuje pro základní školy konkrétní materiály urèené do výuky ZŠ.
Žáci ZŠ budou vytváøet napø.pùdorysy bytu, domu, papírové modely domù, pracovat s GPS a mapami.
Žákùm budou poskytnuty zjednodušenou formou praktické znalosti na úrovni, kterou budou schopni pochopit
a rozvíjet ji.
Cíle projektu:
Podpora projektu je zamìøena na zajištìní cílù kurikulární reformy základního školství
v technické oblasti, konkrétnì témat týkajících se oborù stavebnictví a geodézie, vytvoøením inovativních
výukových hodin øešených zážitkovou formou tak, aby se žáci uèili novým technickým dovednostem systematicky,
v postupných krocích, nenásilnì a zábavnì. Cílem projektu není pøekraèovat platný rámcový vzdìlávací program
základního školství, ale nabídnout aktivity v jeho rámci, které vyuèující mohou použít v bìžné výuce v rùzných
vzdìlávacích oblastech. Výstupy projektu nesmí klást na vyuèující a žáky nové zvýšené èasové nároky,
protože by byly masovì nepoužitelné a dlouhodobì neudržitelné. Zážitkovou formou vzdìlávání žákù spojenou
se zkušenostním uèením žadatel nabídne rùzné námìty vèetnì plné podpory do vyuèovacích hodin, které budou
zamìøeny na výstavbu a zaøízení bytu, domu
a jeho okolí, urbanismus, zemìpis, tvorbu map a evidenci nemovitostí. Bìhem aktivit budou žáci rozvíjet svou
fantazii, výtvarné schopnosti, technické a prostorové myšlení, smysl pro ekonomické a zodpovìdné jednání
a pøi tom budou vytváøet a pracovat s výukovými materiály, které jsou po odborné stránce pøesné. Pokud bude dítì
od útlého vìku pracovat lehce a zábavnì s technicky pøesnými podklady, bude jejich pochopení ve vyšším vìku
mnohem pøirozenìjší a snazší. Oèekáváme, že se dìti pøestanou obávat technických oborù, že si vždy vzpomenou
na pøíjemnou a zábavnou práci s pùdorysem, katastrální mapou nebo modelem domu. Navrhovaný projekt je
pilotním. Po ukonèení projektu plánujeme vytvoøené metodické materiály, pracovní listy, skládaèky, manuály,
postupy, námìty do hodin a další materiály poskytnout ostatním ZŠ k zaøazení do bìžné výuky. Tyto výukové
materiály budou poskytnuty v elektronické formì a již bez materiální pomoci.
V tomto školním roce jsme spolupracovali s 21 základními školami našeho regionu. Žáci základních škol
vypracovávali námi dodané podklady k jednotlivým aktivitám, provádìli pod našim odborným vedením terénní
práce s GPS, navštìvovali naši školu v rámci aktivity Malí mezi velkými a úèastnili se také workshopu na závìr
školního roku. My jsme jim naopak poskytovali veškeré potøebné konzultace k jednotlivým aktivitám tak,
aby pro nì byl jak obor Stavebnictví tak obor Geodézie a katastr nemovitostí blízký.

Projekty, do kterých jsme zapojeni, ale nejsme žadateli
Moderní zkušební laboratoø
Ve školním roce 2013/14 jsme nadále spolupracovali s KÚ MSK na žádosti o finanèní podporu v rámci
Regionálního operaèního programu NUTS II Moravskoslezsko, projekt má název Moderní zkušební laboratoø
a je zamìøen na vybavení stavební a geodetické laboratoøe.
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XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zamìstnavatelù a dalšími partnery
pøi plnìní úkolù ve vzdìlávání
Pøi naší škole pracuje Sdružení rodièù a pøátel školy, které má 11 èlenù, pøedsedkyní sdružení je paní
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 zajišování 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.

Pøi naší škole není odborová organizace.

?Spolupráce s organizacemi zamìstnavatelù a dalšími partnery pøi plnìní úkolù ve vzdìlávání
Firmy spolupracující pøi zajišování praktického vyuèování žákù
Poèet firem

80

Dlouhodobì spolupracující firmy (uveïte názvy firem, v pøípadì jejich velkého poètu
staèí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnìjší)
Grigar s.r.o., WINRO s.r.o., Slezská projektová spoleènost, spol.s.r.o., Ing. Pekárek – stavební spoleènost
s.r.o., K+K TZB, s.r.o.., Karel Baran., Geometra Opava spol. s.r.o., Lesprojekt Krnov s.r.o. a dalších 130
firem v celém regionu

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

Pøehled o souèasné situaci ve stavebnictví

Pracovní schùzky

Hospodáøská komora

Pomáhá pøi napojení na odborné firmy

Úèast na projektech

Èeská komora autorizovaných
inženýrù a technikù

Novinky ve stavebnictví – technologie, materiály

Publikace, semináøe

VŠB

Motivace žákù k dalšímu studiu, pøehled o možných specializacích
a oborech

Exkurze, pøednášky

Odbornost v jejich specializaci

Partner projektu
Stavebnictví 21 –
pøednášky, pøíruèky,
stínování
Spolupráce na projektu
Stavebnictví 21 stínování

Firmy
(jiné formy spolupráce než
zajišování praktického
vyuèování)
DEKprojekt a.s., DEKtrade
Ing. Pekárek – stavební
spoleènost, spol s.r.o.
Sias s.r.o.,

Provádìní staveb
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Carman wood,
RD Rýmaøov,
DOKA systém
Pórobeton Ostrava
Èeskomoravský beton
Raab Kaarcher
Rigips
Kingspan,Saint Gobain
Construktion divize Weber,
Protherm

Stavební materiály a provádìní staveb

Spolupráce na projektu
Stavebnictví 21 exkurze

Provázanost teorie s praxí

Spolupráce na projektu
Stavebnictví 21 –
stínování, exkurze
Spolupráce na projektu
Stavebnictví 21 –
odborné pøednášky
Odborné soutìže,
Spolupráce na projektu
Stavebnictví 21 –
odborné pøednášky a
odborné exkurze
Odborné soutìže,
Spolupráce na projektu
Stavebnictví 21 –
odborné exkurze
Spolupráce na projektu
Stavebnictví 21 –
odborné soutìže
Spolupráce na projektu
Stavebnictví 21 –
odborné soutìže a
pøednášky
Odborné exkurze

Provázanost teorie s praxí
Provázanost teorie s praxí, motivace žákù k lepším výkonùm a
zájmu o studovaný obor

Xella,

Provázanost teorie s praxí, motivace žákù k lepším výkonùm a
zájmu o studovaný obor

Wienerberger

Provázanost teorie s praxí, motivace žákù k lepším výkonùm

Schiedel

Provázanost teorie s praxí, motivace žákù k lepším výkonùm
Velux

a další
Další partneøi
práce, obec ...)

(napø. úøad

MÚ Vítkov

Pøi získávání odborných zkušeností

Praxe žákù

MÚ Mìsto Albrechtice

Pøi získávání odborných zkušeností

Praxe žákù

MÚ Osoblaha

Pøi získávání odborných zkušeností

Praxe žákù

KÚ Bruntál

Pøi získávání odborných zkušeností

Praxe žákù

Katastrální úøad Opava

Pøi získávání odborných zkušeností

Praxe žákù

Katastrální úøad Krnov

Pøi získávání odborných zkušeností

Praxe žákù

Mìsto Opava

Pøi získávání odborných zkušeností, v oblasti prevence sociálnì
patologických jevù

OÚ Neplachovice

Spolupráce našich žákù na konkrétní stavební zakázce

Praxe žákù, zapojení
do charitativních akcí,
spolupráce v rámci
Stavebnictví 21 –
Digitální knihovna
architektonická studie

ZŠ Hluèín - Rovniny

Spolupráce našich žákù na konkrétní stavební zakázce

architektonická studie

ZŠ a MŠ Havlíèkova, Opava

Spolupráce našich žákù na konkrétní stavební zakázce

architektonická studie
(Stavebnictví 21)

20 základních škol v našem
regionu

Propagace studijních oborù Stavebnictví a Geodézie a katastr
nemovitostí

práce na aktivitách
projektu Stage 14

VŠB
ÈVUT

Navýšení zájmu o obor

odborné pøednášky

Stipendia žákù
Poèet udìlených
stipendií
0

Firmy poskytující stipendium
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