
Výroční zpráva o činnosti školy 
za školní rok 2015/2016 

Výroční zpráva je zpracována dle § 7 vyhlášky 15/2015 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů a výročních zpráv. 

 

Výroční zprávu zpracovala ředitelka školy Ing. Karla Labudová a schválila ji Školská rada 
při Střední průmyslové škole stavební, Opava, příspěvková organizace dne 12.10.2016. 

 

 

 

 



I. Základní údaje o škole 

název 
Střední průmyslová škola stavební, Opava, 
příspěvková organizace 

sídlo Mírová 630/3, 746 01  Opava 

právní forma příspěvková organizace s právní subjektivitou 

IČ 478 13 148 

IZO ředitelství 600 017 389 

IZO zařízení 000 601 888 

zřizovatel 
Moravskoslezský kraj 
28. října 117, 702 18 Ostrava 
IČ: 70890692 

vedení školy Ing. Karla Labudová, ředitelka 

adresa pro dálkový 
přístup 

http://www.spsopava.cz 

identifikátor datové 
schránky 

s46gf5z 

Charakteristika školy 
Z historie školy: 

Budovu školy navrhl v roce 1891 vídeňský architekt Frantz Kachler, který je současně      
i autorem návrhu dnešní výstavní budovy Slezského muzea v Opavě. Do provozu byla 
budova slavnostně uvedena roku 1892 jako soukromá dívčí škola. Během 2. světové 
války budova vyhořela. Až v roce 1953 bylo rozhodnuto, že vyhořelá budova bude 
opravena pro potřeby vyšší průmyslové školy stavební. Školní rok 1954/1955 byl již 
slavnostně zahájen v nové školní budově. 

 

Současnost: 

V současnosti škola nabízí pouze denní studium čtyřletých studijních oborů, které jsou 
ukončeny maturitní zkouškou. Škola nabízí ke studiu obor Stavebnictví a obor Geodézie 
a katastr nemovitostí. 

 

 



 

Ve školním roce 2015 – 2016 na škole studovalo  

žáků celkem k 30.9.2015 256 

z toho dívek 82 

z toho chlapců 174 

 

 

Údaje o školské radě 
Školská rada má 6 členů a v následujícím složení byla ustanovena po volbách v roce 
2014 a posléze v doplňkových volbách, které se konaly z důvodu ukončení pracovního 
poměru člena školské rady, který byl pedagogickým pracovníkem školy. 

funkce jméno a příjmení zvolen 

předseda  Ing. Kamil Grigar  zřizovatelem 

člen Ing. Jana Kašparová zřizovatelem 

člen Ing. Julius Obluk rodiči nezletilých žáků a zletilými žáky 

člen Beáta Baťková rodiči nezletilých žáků a zletilými žáky 

člen 
RNDr. Miloslava 
Toufarová 

pedagogickými pracovníky 

člen Ing. Radomír Kotala pedagogickými pracovníky 

 

Školská rada byla volena na funkční období od 1.9.2014 do 31.8.2017, její předseda 
Ing. Kamil Grigar by zvolen jednohlasně dne 8.10.2014. 

chlapců
174
68%

dívek
82

32%



II. Přehled oborů vzdělání, které škola 
vyučuje 

 

obor školní vzdělávací program počet tříd  

36-47-M/01  Stavebnictví Pozemní stavitelství a konstrukce 4 třídy 

36-47-M/01  Stavebnictví Pozemní stavitelství a architektura 4 třídy 

36-46-M/01  Geodézie a katastr 
nemovitostí 

Geodézie a katastr nemovitostí 2 třídy 

36-46-M/01  Geodézie a katastr 
nemovitostí 

Zeměměřičství a geoinformatika 2 třídy 

 

Celkem je tedy ve škole 12 kmenových tříd, z toho 8 tříd se věnuje oboru Stavebnictví a 
4 třídy oboru Geodézie a katastr nemovitostí. Pro výuku žáků jsou však kromě 
kmenových učeben využívány také: 

 2 učebny výpočetní techniky  
 2 rýsovny 
 2 jazykové učebny 
 Stavební laboratoř 
 Učebna chemie 
 Tělocvična 
 Posilovna 
 Sportovní hřiště 
 Hala praxe 
 Dílny praxe 

V období od 16. 5. 2016 do 27. 5. 2016 konali naši žáci 1. až 3.ročníků souvislou praxi     
u stavebních a geodetických firem. 

     



Přehled žáků podle krajů a okresů trvalého místa bydliště ke dni 30.9.2015 

     Kraj Okres Počet žáků % Počet žáků celkem 

Moravskoslezský 

Bruntál 65 25,39% 

256 

Frýdek Místek 3 1,17% 

Nový Jičín 10 3,91% 

Opava 173 67,58% 

Ostrava 2 0,78% 

žáků celkem za kraj 253 98,83% 

Olomoucký 
Jeseník 2 0,78% 

Olomouc 1 0,39% 

žáků celkem za kraj 3 1,17% 
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III. Rámcový popis personálního 
zabezpečení činnosti školy 

Vyučování žáků ve školním roce 2015/2016 zajišťovalo 25 interních učitelů včetně 
ředitelky školy, jejího zástupce a vedoucího praxe. Všichni tito učitelé jsou kvalifikovaní. 
2 učitelé praxe mají pouze středoškolské vzdělání + doplňkové pedagogické studium, 
což je pro výkon práce dostačující kvalifikace. Přepočtený počet pedagogických 
pracovníků podle úvazku je 23,43. 

 

Výuku jazyků zajišťují 3 učitelky, vyučujeme anglický jazyk. K 30.6.2016 ukončili 
pracovní poměr na naší škole 3 odborní pedagogové, na jejichž místa byli přijati noví, 
kteří si musí doplnit pro řádnou kvalifikaci doplňkové pedagogické studium. Toto 
studium zahájí v září 2016.  

Provoz školy zabezpečuje dále hospodářka, sekretářka, školník a 3 uklízečky. Do 
13.5.2016 správní zaměstnance doplňoval správce informačních a komunikačních 
technologií, který ukončil pracovní poměr a z důvodu dodržení závazného ukazatele 
limitu počtu zaměstnanců nebyl nahrazen novým zaměstnancem. K 31.7.2016 jedna 
uklízečka ukončila pracovní poměr v naší organizaci a na její místo byla přijata nová 
zaměstnankyně. Škola má tedy k 31.8.2016 celkem 6 správních zaměstnanců. 

 

 



IV. Údaje o přijímacím řízení 
Ve školním roce 2015/16 podalo na naši školu přihlášku celkem v obou kolech 
přijímacího řízení 106 žáků základních škol, z toho 74 odevzdalo zápisový lístek, což činí 
69,81%.  

Přijímací řízení 2016  

Obor 
počet 

přihlášených 
z toho 
dívky 

počet 
přijatých 

z toho 
dívky 

odevzdalo 
ZL 

z toho 
dívky 

  1.kolo včetně autoremedury 

Stavebnictví  
36-47-M/01 

82 42 82 42 58 31 

Geodézie a katastr 
nemovitostí 
36-46-M/02 

22 8 22 8 15 7 

celkem 104 50 104 50 73 38 

  2.kolo včetně autoremedury 

Stavebnictví  
36-47-M/01 

0 0 0 0 0 0 

Geodézie a katastr 
nemovitostí 
36-46-M/02 

2 0 2 0 1 0 

celkem 2 0 2 0 1 0 

  
přijato do 1.ročníku v rámci přijímacího řízení za obě kola 

přijímacího řízení 

  počet žáků z toho dívky 

Stavebnictví  
36-47-M/01 

58 31 

Geodézie a katastr 
nemovitostí 
36-46-M/02 

16 7 

celkem 74 38 

 

             



V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
včetně výsledků maturitních 
zkoušek  

 

Přehled prospěchu a absence školy 

Pololetí 
Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

Snížený stupeň 
z chování 

Zaměšk. 
hodin 

celkem  

Z toho 
neomluvených 

2 3 

1. 255 10 194 51 0 4 2 14711 372 

2. 252 22 204 26 0 3 6 16869 1118 

 
          

Souhrná statistika tříd - 1.pololetí      

Třída 
Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

Snížený stupeň 
z chování 

Zaměšk. 
hodin 

celkem  

Z toho 
neomluvených 

2 3 

1A 29 1 26 2 0 0 0 918 0 

1B 33 1 31 1 0 0 0 860 0 

1G 17 0 15 2 0 0 0 1036 16 

2A 23 0 21 2 0 0 0 1105 1 

2B 34 5 20 9 0 0 0 2261 0 

2G 8 1 4 3 0 1 0 391 14 

3A 19 1 12 6 0 0 0 1486 9 

3B 20 1 15 4 0 0 0 990 0 

3G 10 0 10 0 0 0 0 626 9 

4A 22 0 14 8 0 0 0 1479 2 

4B 26 0 22 4 0 0 0 1970 28 

4G 14 0 4 10 0 3 2 1589 293 

celkem 255 10 194 51 0 4 2 14711 372 

 
 
 
 
 
 
 

         



Souhrná statistika tříd - 2.pololetí      

Třída 
Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

Snížený stupeň 
z chování 

Zaměšk. 
hodin 

celkem  

Z toho 
neomluvených 

2 3 

1A 29 3 23 3 0 0 0 1770 12 

1B 34 4 29 1 0 0 0 1494 5 

1G 17 2 14 1 0 0 0 1344 0 

2A 23 1 20 2 0 0 0 889 2 

2B 33 5 23 5 0 1 0 2783 74 

2G 7 1 5 1 0 0 1 517 65 

3A 18 1 16 1 0 0 1 2074 448 

3B 20 1 17 2 0 0 0 2054 0 

3G 10 0 8 2 0 0 0 726 10 

4A 22 2 15 5 0 0 0 1021 22 

4B 25 2 23 0 0 0 0 1201 12 

4G 14 0 11 3 0 2 4 996 468 

celkem 252 22 204 26 0 3 6 16869 1118 

 

 

   

Průměrný prospěch 
   

   
Třída 1.pololetí 2.pololetí 

   

      

   

1A 2,455 2,416 

   

   

1B 2,129 2,139 

   

   

1G 2,654 2,639 

   

   

2A 2,586 2,661 

   

   

2B 2,310 2,328 

   

   

2G 2,525 2,514 

   

   

3A 2,816 2,687 

   

   

3B 2,272 2,254 

   

   

3G 2,677 2,692 

   

   

4A 2,678 2,568 

   

   

4B 2,668 2,525 

   

   

4G 3,572 3,422 

   

   

za školu 2,523 2,493 

    

 

 



Průměrná absence na žáka 
  

Třída 
1.pololetí 2.pololetí 

Průměrná absence na žáka Z toho neomluvených 
Průměrná absence na 
žáka Z toho neomluvených 

1A 31,66 0,00 61,03 0,41 

1B 26,06 0,00 43,94 0,15 

1G 60,94 0,94 79,05 0,00 

2A 48,04 0,04 38,65 0,09 

2B 66,50 0,00 84,33 0,24 

2G 48,88 1,75 73,85 9,29 

3A 78,21 0,47 115,22 24,90 

3B 49,50 0,00 106,16 0,00 

3G 62,60 0,90 72,60 1,00 

4A 67,23 0,09 46,4 1,00 

4B 75,77 1,08 48,04 0,48 

4G 113,50 20,93 71,14 33,4 

za školu 57,69 1,46 66,94 4,44 

 

Opravné zkoušky žáků 4. ročníku se konaly 22. a 23. 6. 2016, opravné zkoušky žáků  
1. až 3. ročníků se konaly ve dnech 26. 8. a 29. 8. 2016. 

        

  

Třída Počet žáků Prospělo Neprospělo 

  

  

1A 3 0 3 

  

  

1B 0 0 0 

  

  

1G 2 2 0 

  

  

2A 2 0 2 

  

  

2B 6 2 4 

  

  

2G 0 0 0 

  

  

3A 3 3 0 

  

  

3B 2 0 2 

  

  

3G 3 1 2 

  

  

4A 1 1 0 

  

  

4B 0 0 0 

  

  

4G 2 2 0 

  

  

celkem 24 11 13 

   

 

 

 



Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2015/2016 

 

Přehled výsledků MZ v termínu jarním 

Část Předmět Obor Forma 
Počet 

Úspěšně 
vykonalo Prům. 

prospěch 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

č
n

á
 

ČJ 

Stavebnictví 

DT+PP+
ÚZ 

49 43 42 43 42 3,010 

Geodézie a 
katastr 

nemovitostí 
14 9 9 9 8 3,222 

AJ 

Stavebnictví 

DT+PP+
ÚZ 

19 17 17 17 17 2,025 

Geodézie a 
katastr 

nemovitostí 
7 2 2 2 2 1,5 

M 

Stavebnictví 

DT 

34 29 21 – – 3,304 

Geodézie a 
katastr 

nemovitostí 
7 7 4 – – 3,857 

P
ro

fi
lo

v
á

 

Pozemní 
stavitelství 

Stavebnictví ÚZ 50 44 – – 43 2,614 

Stavební 
konstrukce 

Stavebnictví ÚZ 22 17 – – 17 2,000 

Architektur
a a obnova 

budov 
Stavebnictví ÚZ 29 28 – – 28 2,500 

Praktická 
zkouška 

Stavebnictví 
praktická 
zkouška 

48 42 42 – – 2,465 

Geodézie 
Geodézie a 

katastr 
nemovitostí 

ÚZ 14 9 – – 9 2,444 

Mapování 
Geodézie a 

katastr 
nemovitostí 

ÚZ 14 9 – – 8 2,667 

Praktická 
zkouška 

Geodézie a 
katastr 

nemovitostí 

praktická 
zkouška 

14 9 – – 9 2,222 

 



Přehled výsledků MZ v termínu podzimním 

Část Předmět Obor Forma 
Počet 

Úspěšně 
vykonalo Prům. 

prospěch 
přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

S
p

o
le

č
n

á
 

ČJ 

Stavebnictví 

DT+PP+
ÚZ 

2 2 2 2 2 4,000 

Geodézie a 
katastr 

nemovitostí 
3 3 2 3 3 4,667 

AJ 

Stavebnictví 

DT+PP+
ÚZ 

0 0 0 0 0 – 

Geodézie a 
katastr 

nemovitostí 
2 2 1 2 1 5,000 

M 

Stavebnictví 

DT 

5 5 2 – – 3,834 

Geodézie a 
katastr 

nemovitostí 
3 3 0 – – 5,000 

P
ro

fi
lo

v
á

 

Pozemní 
stavitelství 

Stavebnictví ÚZ 2 2 – – 2 3,500 

Stavební 
konstrukce 

Stavebnictví ÚZ 0 0 – – 0 – 

Architektur
a a obnova 

budov 
Stavebnictví ÚZ 0 0 – – 0 – 

Praktická 
zkouška 

Stavebnictví 
praktická 
zkouška 

0 0 0 – – – 

Geodézie 
Geodézie a 

katastr 
nemovitostí 

ÚZ 2 2 – – 2 2,500 

Mapování 
Geodézie a 

katastr 
nemovitostí 

ÚZ 3 3 – – 3 4,000 

Praktická 
zkouška 

Geodézie a 
katastr 

nemovitostí 

praktická 
zkouška 

0 0 0 – – – 

 

 

 

 

 

 



Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2015/2016 

 

V tomto školním roce maturovaly 3 třídy, z toho dvě se zaměřením Stavebnictví (1 třída 
s ŠVP Pozemní stavitelství a konstrukce a 1 třída s ŠVP Pozemní stavitelství a 
architektura) a jedna se zaměřením Geodézie a katastr nemovitostí.  
 
Řádný termín ústních maturitních zkoušek:  
4A (Stavebnictví – Pozemní stavitelství a konstrukce): 23. a 24. 5. 2016 
4B (Stavebnictví – Pozemní stavitelství a architektura): 16. až 18. 5. 2016 
4G (Geodézie a katastr nemovitostí): 25. 5. 2016 
 
Podzimní termín ústních maturitních zkoušek: 12. 9. 2016 
 
Termín konání praktických maturitních zkoušek: 
4A (Stavebnictví – Pozemní stavitelství a konstrukce): 27. a 28. 4. 2016 
4B (Stavebnictví – Pozemní stavitelství a architektura): 27. a 28. 4. 2016 
4G (Geodézie a katastr nemovitostí): 9. 5. 2016 a 10. 5. 2016 
 
Společná část maturitních zkoušek se konala v termínech daných celostátně společností 
CERMAT. 

 

 

Obor 
Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 

Stavebnictví 
řádný 33 5 7 2,560 – – – – 

opravný 2 0 3 3,520 4 0 3 3,778 

Geodézie a 
katastr 

nemovitostí 

řádný 6 0 3 2,652 0 0 2 4,000 

opravný – – – – 0 0 3 3,600 



VI. Údaje o prevenci sociálně 
patologických jevů 

Školní preventivní strategie rizikových jevů je dlouhodobý plán prevence a je součástí 
školního vzdělávacího programu. Ve školní preventivní strategii škola definuje 
dlouhodobé a krátkodobé cíle prevence a vychází z ní také každoroční akční plán - 
Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Základním principem je 
výchova ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a 
rozvíjení osobnosti. Mezi základní potřeby a dovednosti člověka patří dnes schopnost 
komunikace a týmové práce, dostatek sebedůvěry a dobrá odolnost vůči stresu. Velká 
část mládeže má z různých důvodů potíže vyrovnat se přiměřeně a zodpovědně s 
osobními a sociálními požadavky, konflikty, školními problémy a různými náročnými 
životními situacemi. Situace pak mohou řešit zneužíváním drog a alkoholu, 
záškoláctvím, šikanou, vandalismem a dalšími formami nežádoucího chování spadající 
do oblasti rizikových jevů. 

Školním metodikem prevence je Mgr. Marcela Hadamčíková. Spolu s vedením školy 
vytváří preventivní strategii a minimální preventivní program a podílí se na jejich 
realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému 
dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti 
primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice rizikových jevů ve 
škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního 
preventivního programu.  

Dlouhodobé cíle školní preventivní strategie rizikového chování: 
vytváření atmosféry vzájemnosti, důvěry, respektu a bezpečí ve škole 

 výchova ke zdravému životnímu stylu 
 rozvoj sociálních kompetencí žáků 
 zohledňování individuálních schopností žáků 
 posilování důvěry v pedagogické pracovníky 
 proškolování pedagogického sboru v oblasti primární prevence 
 prohlubování komunikačních dovedností mezi pedagogy, rodiči a žáky 
 učení se respektu a toleranci k ostatním (co se týká rasy, pohlaví, zdravotního 

stavu,…) 
 rozvíjení zodpovědného chování vůči sobě i společnosti 

 

Střednědobé cíle školní preventivní strategie rizikového chování: 
 proškolování školního metodika v rámci pravidelných školení metodiků prevence 
 zapojování rodin do života školy 
 vytváření vnitřních informačních zdrojů pro oblast prevence rizikových jevů 

(odborná a metodická literatura, filmy) 
 



Krátkodobé cíle školní preventivní strategie rizikového chování: 

 vypracování Minimálního preventivního programu  
 mapování potřeb pro prevenci rizikových projevů chování 

 

Prevence rizikových projevů chování zahrnuje především tyto oblasti:  
 násilí a šikanování, kyberšikana 
 záškoláctví 
 kriminalita, delikvence, vandalismus a jiné formy násilného chování 
 ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže 
 xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus 
 užívání návykových látek, anabolik, medikamentů a dalších látek 
 netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) 
 divácké násilí 
 komerční sexuální zneužívání dětí 
 syndrom týraných a zneužívaných dětí sekt a sociálně patologických 

náboženských hnutí. 
 

VYMEZENÍ CÍLOVÉ SKUPINY 
Strategie je zaměřena na všechny žáky 1. - 4. ročníku studia, s přihlédnutím k žákům z 
málo podnětného rodinného prostředí, žákům s nedostatečným prospěchem a 
s některými typy specifických vývojových poruch. U pedagogů je další vzdělávání 
zaměřeno na celý tým, s přihlédnutím k začínajícím pedagogům. Intenzivní vzdělávací 
aktivity jsou směřovány k pracovníkům, kteří zajišťují činnost školního poradenského 
pracoviště – výchovná poradkyně, školní metodička prevence. Do systému informování 
jsou zapojeni všichni rodiče. 

Aktivity z oblasti prevence sociálně patologických jevů v tomto školním roce: 
Ve dnech 3. a 4. září 2015 proběhly adaptační kurzy tříd 1.A, B, G v Zálužné - Mokřinkách 
a v Davidově mlýně u Starých Těchanovic. Pro třídní učitele jsem připravila seznamovací 
hry a hry na rozvoj vztahů a komunikace. 7. 9. 2015 se škola  zapojila do charitativní 
sbírky Světluška.  

Na zářijových třídních schůzkách 1. ročníků informovala školní metodička prevence 
rodiče nových žáků o své práci a o konzultačních hodinách. Byl zpracován Minimální 
preventivní program na tento školní rok, ve kterém byly využity SWOT analýzy třídních 
učitelů z konce školního roku 2014/2015 a byl vypracován Školní preventivní strategii 
rizikových jevů pro období 2015 – 2019. 

V říjnu jsme se ve spolupráci s Potravinovou bankou zapojili do Krajské sbírky pořádané 
u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Proběhly také pracovní schůzky 
školních metodiků prevence pod vedením okresní metodičky Mgr. Lucie Šimečkové, 
kterých se naše školní metodička prevence zúčastnila. 

21.10. 2015 se konal na naší škole program Exit tour. Pro žáky prvních ročníků proběhly 
interaktivní besedy na téma Bolest zvaná šikana, Můžeš se rozhodnout – prevence HIV. 
Pro žáky 2. ročníků workshopy na téma Kyberšikana a Prevence závislostí, pro  



3. ročníky workshopy na téma Rasismus, neonacismus, xenofobie, Sekty a světová 
náboženství a pro žáky 4. ročníků Antisemitismus, holocaust a Dvakrát za chráněné dítě 
- vyprávění příběhu Tomáše Graumana, pamětníka Wintonova vlaku, který jako jediný 
ze své rodiny přežil druhou světovou válku. Dalším byl World road trip – interaktivní 
seminář a diskuse s hudebníky o životě v USA vedené v angličtině. Program byl zahájen a 
ukončen rockovým koncertem americké hudební skupiny Divine Attraction. 

V listopadu se celá škola zapojila do školní akce s názvem Pokrývkový den na podporu 
Mezinárodního dne studenstva. 

V prosinci se pro třídu 3. A, G uskutečnila přednáška Ing. Jaromíra Breuera na téma 80 
let stálého československého opevnění. Zaměřil se na specifika jeho výstavby, historii 
jednotlivých objektů i na významné osobnosti, které zasáhly do historie 2. světové války 
v našem kraji. V prosinci se také pro žáky 3. A uskutečnila přednáška OSPODu  o trestní 
zodpovědnosti mládeže. Z iniciativ tříd 2. B, 3. B, 4. B proběhlo „spaní ve škole“, kde žáci 
chtěli strávit aspoň část předvánoční doby spolu. Žáci si společně se svými třídními 
učiteli připravili vánoční i sportovní program a předali si dárky. 

V lednu se žáci 1., 2. a 3. ročníků zúčastnili v kině Mír populárně naučného, 
multipředmětově zaměřeného projektu Planeta Země  3000 – Afrika. Ojedinělou formou 
– multimediální projekcí fotografií, videosekvencí, doprovodnými autentickými zvuky, 
hudbou a naživo komentovaným výkladem jim projekt přiblížil život v Africe. 

V lednu také proběhl již tradiční Ples stavbařů, kterého se neúčastní jen žáci a učitelé 
naší školy, ale také široká veřejnost. 

V březnu ŠMP spolu s ředitelkou školy zúčastnily schůzky s Policií ČR, která byla 
zaměřena na prevenci užívání alkoholu a OPL. Na základě doporučení policie škola 
aktualizovala pokyny pro řešení rizikových jevů ve škole. 

V dubnu se třídy 3. A, G zúčastnily akce Preventivní vlak, která se konala na nádraží 
Opava – Východ. Pořádaly ji České dráhy ve spolupráci s Policí ČR a záchrannými 
bezpečnostními složkami. Cílem bylo upozornit na hazardní chování, zvláště mladých 
lidí, na železnici. Žáci zhlédli film natočený podle skutečných příběhů, diskutovali 
s pracovníky Policie ČR a vyšetřovateli Správy železniční dopravní cesty, nacvičovali 
první pomoc, seznámili se s činností hasičů SŽDC. 

V květnu se škola aktivně zapojila do projektu Český den proti rakovině, který se konal 
11.5. 2016. 

V červnu se žáci 1. ročníků tradičně zúčastnili besedy „Rady začínajícím milencům“ 
MUDr. Petra Kováře na téma antikoncepce a prevence pohlavních chorob.  

Na závěrečné poradě byly pedagogům předány podklady pro SWOT analýzy jejich tříd, 
abychom mohli v příštím školním roce na jejich výsledky reagovat. Po celý rok také 
„Sbíráme víčka pro Vojtíška“, čímž pomáháme chlapci s Hunterovým syndromem. 



Aktivity školního roku 2015/2016 vycházejí z Minimálního školního programu. Jeho 
součástí jsou také další akce, realizované vyučujícími, např. lyžařské a cyklistické kurzy, 
školní ples, zapojení co nejširšího okruhu žáků do odborných  a sportovních soutěží …  

 

 

 



VII. Údaje o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno individuálně formou 
odborných seminářů, školení, workshopů či konferencí a studiem literatury. Učitelé 
odborných předmětů se dále vzdělávají také formou školou organizovaných firemních 
dnů (viz oddíl další aktivity školy) a na odborných exkurzích po výrobnách, stavbách či 
architektonických památkách.  

V rámci Výzvy č.57 (název projektu Anglicky lépe) řada učitelů v měsících září až 
prosinec 2015 absolvovala studium angličtiny formou řízené, kombinované a 
individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti 
jednotlivých fází osvojování cizího jazyka. 

druh vzdělávání organizátor účastník akce název datum 

školení JIRMA BOZ Josef Žurek 
Nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami 

7. 9. 2015 

seminář Spol. Mascotte s.r.o. 
Josef Zahel a Josef 
Žurek 

Bezpečná škola 16. 9 .2015 

workshop 
Slezský spolek 
geodetů + KÚ Opava 

Ing. Lenka Uhrová 
Drony – využití UAV (DPLS) 
v praxi 

22. 9. 2015 

školení CEGRA 
Josef Zahel a Josef 
Žurek 

Školení učitelů školních 
dílen,, údržbářů, školníků a 
zaměstnanců pracujících na 
strojích 

24. 9. 2015 

školení CEGRA 
Mgr. Ivo Rychtar 
Ing. Martin Gebauer 

CineRender pro ArchiCAD 24. 9. 2015 

školení DEKprojekt 
Ing. Radomír Kotala, 
Ing. Martin Gebauer, 
Ing. Tomáš Fischer 

Základy Energetiky a 1D 
teplo 

5. 10. 2015 

seminář CDV Ostrava 
Mgr. Marcela 
Hadamčíková 

Seminář pro výchovné 
poradce 

6. 10. 2015 

školení CERMAT 
Ing. Mgr. Ludvík 
Kartous 

Školení k maturitní zkoušky 
z matematiky 

7. 12. 2015 

on-line kurz KVIC Mgr. Ivo Rychtar Office 365 12. 1. 2016 

seminář KVIC Mgr. Ivo Rychtar Google Apps 28. 1. 2016 

seminář OU, PžF 
Ing. Mgr. Ludvík 
Kartous 

Matematika pro 
středoškolské profesory a 
učitele základních škol 

29. 1. 2016 

workshop 
Katedra didaktiky 
fyziky MFF UK & 
Edufor 

RNDr. Miloslava 
Toufarová 

Přírodovědný inspiromat  9. 2. 2016 



školení KVIC Mgr. Ivo Rychtar Instalace Office 365 9. 2. 2016 

seminář KVIC Mgr. Ivo Rychtar Přehled aplikací Office 365  8. 3. 2016 

školení NIDV 
Mgr. Eva Kurková 
Mgr. Marcela 
Hadamčíková 

Školení pro hodnotitele 
ústní maturitní zkoušky 
z českého jazyka 

11. 3. 2016 

seminář 

Bohemian 
Ventures/Pearson 
Elt Czech Republic 
 

Mgr. Jana Langrová 
Mgr. Simona 
Kacířová 

Pearson EduTour 2016: 
English in Focus: příprava 
k maturitní zkoušce 
z anglického jazyka 

13. 3. 2016 

webinář 
Portál Finanční 
gramotnost do škol 

Ing. Jana 
Kolovratová 

Občanské poradenství 16. 3. 2016 

workshop Techambition 
RNDr. Miloslava 
Toufarová 

Jak přimět studenty 
přemýšlet o matematice 

17. 3. 2016 

seminář 
Bridge Publishing 
House 

Mgr. Monika 
Justichová 

Life is Great, tipy do hodin 
ANJ 

30. 3. 2016 

seminář KVIC Mgr. Ivo Rychtar 
Google Apps pro školní 
administrátory 

19. 4. 2016 

seminář NIDV Mgr. Jana Langrová 
Učitel a/nebo tablet? Mobilní 
technologie v jazykovém 
vzdělávání/inkluze 

16. 5. 2016 

seminář NIDV 
Mgr. Jana Langrová 
Mgr. Simona 
Kacířová 

Učitel a/nebo tablet? Mobilní 
technologie v jazykovém 
vzdělávání/inkluze 

30. 5. 2016 

seminář 
Oxford University 
Press 

Mgr. Jana Langrová 
Mgr. Simona 
Kacířová 
Mgr. Monika 
Justichová 

Shaping Learning Together 31. 8. 2016 

 

 

 



Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 

 

 



VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci 
školy na veřejnosti 

Aktivity školy 

Datum akce účastníci 

6. až 12.9.2015 
Jazykově vzdělávací zájezd do Londýna 
(projekt "Cizí jazyk je bránou do světa") 

40 žáků +                        
Mgr. Jana Langrová a 

Mgr.Monika Justichová 

21. až 27. 9. 2015 
Vzdělávací zájezd do hrabství Cornwall a 

anglickou riviéru 
15 žáků +                        

Mgr. Simona Kacířová 

23. až 25.9.2015 

odborná exkurze:Brno - Tugenthat, 
funkcionalismus v Brně, Vídeň - Schönbrun, 

Haasův dům, Dóm sv.Štěpána, střešní 
nástavba na KunstHaus, WienGoldman & 

Salatsch, pavilon Secession, Znojmo -
prohlídka znojemského podzemí, rotunda sv. 

Kateřiny, kostel sv. Michala, klášter Louka 

4.B + Ing. Tomáš Fischer a 
Ing. Mgr. Ludvík Kartous 

29.9. až 1.10.2015 

odborná exkurze: Mikulov - Svatý kopeček, 
Děvičky, Lednicko valtický areál, Pohansko 
včetně archeologické expozice slovanského 

hradiště 

4.A + Ing. Klára Hazuchová 
a Mgr.Marcela 
Hadamčíková 

6.10.2015 odborné školení stavební techniky DEKsoft 4.A, 4.B 

18. až 24.10.2015 
Jazykově vzdělávací zájezd do Londýna 
(projekt "Cizí jazyk je bránou do světa") 

30 žáků + Mgr. Simona 
Kacířová a Mgr.Monika 

Justichová 

10.11.2015 odborná přednáška firmy Xella  
4.A, 4.B,                

Ing.Tomáš Fischer 

4.12.2015 
exkurze v rámci projektu Ekologické 

stavebnictví: pasívní dům na VŠB, Důl 
Hlubina 

3.A, 4.A,                  
Ing.Klára Hazuchová, Josef 

Zahel a Josef Žurek 

4.12.2015 Mikulášská nadílka celá škola 

7.12.2015 anglické divadlo "Peter Black" 

2.ročníky,             
Mgr.Monika Justichová, 

Mgr. Jana Langrová,  
Mgr. Simona Kacířová 

18.12.2015 Divadelní představení " Být či nebýt" celá škola 

21.12.2015 odborná přednáška firmy Zofi fasády 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B 



21.12.2015 odborná přednáška firmy Isover 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B 

21.12.2015 odborná přednáška firmy Dektrade 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B 

21.12.2015 
exkurze: Dolní oblast Vítkovic - Velký svět 

techniky 
1.G, 2.G, 3.G 

22.12.2015 odborná přednáška firmy Basf 1A, 2A, 2B 

22.12.2015 odborná přednáška firmy Schöck Wittek 1B, 2A, 2B, 3A 

22.12.2015 
odborná přednáška na téma Inženýrská 

geologie 
1.G, 2.G, 3.G 

19.1.2016 Akční den s hornicko geologickou fakultou 
2.G, 3.G, 4.G,              

Ing. Lenka Uhrová 

22.1.2016 Tradiční ples stavbařů 
žáci, absolventi, zástupci 
firem, široká veřejnost 

28.1.2016 
filmové představení v kině Mír - dokument 

Afrika 
1., 2. 3. ročníky 

2.2.2016 
Přednáška "GIS na Univerzitě Palackého 

Olomouc"  
4G, Ing. Lenka Uhrová 

3.2.2016 Anglické divadlo "Historie Anglie". 

3. ročníky,                     
Mgr. Simona Kacířová, 

Mgr. Jana Langrová,      
Ing. Lucie Švancarová 

21.4.2016 Návštěva BVV 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A,    
Ing. Zita Lebedová,        

Ing. Martin Gebauer, 
Josef Žurek, Josef Zahel 

28.6.2016 odborná přednáška: KNAUF suchá výstavba 
1A, 2A, 2B, 3A, 3B,      

Josef Zahel, Josef Žurek, 
Ing.Radomír Kotala 

28.6.2016 
odborná přednáška: KNAUF Insulation - 

izolace a parozábrana 

1B, 2A, 2B, 3A, 3B,      
Josef Zahel, Josef Žurek, 

Ing.Radomír Kotala 

28.6.2016 odborná přednáška: I.T.O 
1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 

Josef Zahel, Josef Žurek, 
Ing.Radomír Kotala 

28.6.2016 odborná přednáška: GPS 
1G, 2G, 3G,           

Ing.Lenka Uhrová,          
Ing. Mgr. Ludvík Kartous 



29.6.2016 odborná přednáška: Realizátoři staveb (VŠB) 
1A, 1B, 2A, 2B,            

Ing. Martin Gebauer,   
Mgr. Jiří Šrom 

29.6.2016 
odborná přednáška: Konstruktéři staveb 

(VŠB) 

 2A, 2B, 3A, 3B               
Ing. Martin Gebauer,     
Ing. Jana Kolovratová 

29.6.2016 odborná přednáška: Cembrit 
 1A, 1B, 3A, 3B             
Mgr. Jiří Šrom,               

Ing. Jana Kolovratová 

29.6.2016 odborná přednáška: Geoinformatika 
1G, 2G, 3G,           

Ing.Lenka Uhrová,       
Mgr. Pavla Ricková 

 

Zapojení žáků školy do odborných soutěží: 

AKCE JMÉNO DATUM UMÍSTĚNÍ práce 

Celostátní kolo 
soutěže "Soutěž o 

nejlepší projekt" firmy 
Wienerberger 

Petra 
Vojkůvková 

17.9.2015 1. kategorie Občanské stavby 

Bridge Builder 
Contest     (IAESTE 

VŠB - TU) 

Michal Uličný, 
Antonín Vašina, 
Zdeněk Kubiš 

3.11.2015 1. 
Stavba mostu - co nejmenší 
váha k co největší nosnosti 

celostátní soutěž 
Projektování v 

grafických programech 
na stavební 
průmyslovce 

Tomáš Klanica  

17.3.2016 

16 
Celostátní soutěž Práce v 
grafických programech na 

stavební průmyslovce: 
Prováděcí projekt rodinného 
domu v programu ArchiCAD 

Filip Cingel 23 

Celostátní kolo soutěže 
"Rozpočtujeme s 

Callidou" 

Adam Stodůlka a 
Martin Křesťan 

6.4.2016 3 
Sestavování a úprava 

rozpočtu bytového domu 

Okresní kolo SOČ 

Martin Špetík a 
Aneta Marková 

14.4.2016 

1 

Kategorie: Stavebnictví, 
architektura a design 

interiérů, Název práce: 
Přestavba a rekonstrukce 

zámku v Branticích na 
hospic 

Jan Pohlídal 1 

Kategorie: Ochrana a 
tvorba životního prostředí, 

Název práce: Vliv úspor 
energií na životní prostředí 

Zlepši si techniku 
(VŠB - TU) 

David Hahn, Jan 
Gondek, Tomáš 

Pěšala 
26.4.2016 1 

Ztužování stavebních 
konstrukcí 



Krajské kolo SOČ 

Martin Špetík a 
Aneta Marková 

12.5.2016 

1 

Kategorie: Stavebnictví, 
architektura a design 

interiérů, Název práce: 
Přestavba a rekonstrukce 

zámku v Branticích na 
hospic 

Jan Pohlídal 1 

Kategorie: Ochrana a 
tvorba životního prostředí, 

Název práce: Vliv úspor 
energií na životní prostředí 

soutěž Velux "Život pod 
střechou": školní kolo 

Filip Cingel 

květen_2016 
postup do 

celostátního 
kola 

Projekt rodinného domu 

Amálie Žůrková 

Tomáš Klanice 

Klaudie Sofková 

Pavel Gebauer 

  

Regionální kolo 
10.ročníku soutěže 
Ytong O nejlepší 
prováděcí projekt 
rodinného nebo 
bytového domu 

Lenka Haasová 

27.5.2016 

1 Projekt bytového domu 

Věra 
Kollarcziková 

2 Projekt rodinného domu 

Celostátní kolo 
10.ročníku soutěže 
Ytong O nejlepší 
prováděcí projekt 
rodinného nebo 
bytového  domu 

Lenka Haasová 10.6.2016 1 Projekt bytového domu 

školní kolo soutěže 
firmy Wienerberger 

Pavel Gebauer 

13.6.2016 

1 Projekt rodinného domu 

Adam Fojtík 1 

Projekt občanské stavby Lenka 
Hluchníková 

2 

10. ročník celostátního 
kola soutěže Stavby z 

vlnitých lepenek 

tým: Kristián 
Raszyk, Jiří 
Marek a Jan 

Gondek 

15.6.2016 4. -10. Hrad Bouzov 

soutěž Velux "Život 
pod střechou": 
celostátní kolo 

Klaudie Sofková 

16.6.2016 

1 

Kategorie 1: Rodinný dům 
na určeném pozemku 

(práce s názvem  BOIS ET 
PIERRE) 

Filip Cingel 2. - 3. 
Kategorie 1: Rodinný dům na 
určeném pozemku (práce s 
názvem  House on point) 

Pavel Juříček 2. - 3. 
Kategorie 2: Freestyle (práce 

s názvem Crooked cafe) 



Celostátní kolo SOČ 

Martin Špetík a 
Aneta Marková 

17. - 
18.6.2016 

5. + 
nominace 
do soutěže 

České 
hlavičky 
kategorie 

Future 

Kategorie: Stavebnictví, 
architektura a design 

interiérů, Název práce: 
Přestavba a rekonstrukce 

zámku v Branticích na hospic 

Jan Pohlídal 8  

Kategorie: Ochrana a tvorba 
životního prostředí, Název 

práce: Vliv úspor energií na 
životní prostředí 

 

Práce Jana Pohlídala získala také ocenění  MSK „Badatelský projekt EVVO“.  
Žák Jiří Formánek byl oceněn mezi nejlepšími 25 žáky MSK. 
 

Zapojení žáků školy do soutěží všeobecně vzdělávacích: 

AKCE DATUM UMÍSTĚNÍ Jméno Organizátor 

školní kolo 
PIŠQWORKY 

27. a 
28.10.2015 

bez 
postupu 

třídní týmy 
RNDr. Miloslava 

Toufarová 

Logická olympiáda 27.10.215 
bez 

postupu 
Jan Stuchlík, Marek Boček, Jan 

Gondek 
Mensa ČR 

školní kolo SUDOKU 12.11.2015 

1 Hana Zaoralová 
Mgr. Pavla 

Ricková 
2 Hana Petkovová 

3 Vojtěch Skuplík 

školní Mikulášská 
matematická soutěž 

2.12.2015 
1 Lenka Hluchníková, Tomáš Tatarin RNDr. Miloslava 

Toufarová 
2 Ondřej Reichert, Jiří Krawiec 

okresní kolo 
matematické olympiády 

8.12.2015 
postup do 

KK 

kategorie A: Tomáš Klanica MŠMT a Jednota 
českých 

matematiků a 
fyziků 

kategorie B: Tereza Krystynová 

kategorie C: Jan Stuchlík 

krajské kolo 
matematické olympiády 

březen_2016 
bez 

postupu 
Tomáš Klanica, Tereza Krystynová, 

Jan Stuchlík 

MŠMT a Jednota 
českých 

matematiků a 
fyziků 

Matematický Klokan - 
školní kolo 

18.3.2016 

1 kategorie Junior: Tomáš Tatarin 

MŠMT 

2 kategorie Junior: Hana Petkovová 

3 kategorie Junior: Ondřej Stoniš 

1 kategorie Student: Marek Boček 

2 
kategorie Student: Zdeněk 

Kubiš 

3 
kategorie Student: Pavel 

Juříček 

Finanční gramotnost - 
okresní kolo 

30.3.2016 2. 

Denis Siuda 

MŠMT Jakub Kubín 

Vojtěch Škuta 



školní výtvarná soutěž duben_2016 1 Martin Křesťan 
Mgr. Eva Kurková 

a Mgr.Marcela 
Hadamčíková školní literární soutěž duben_2016 

2 Lucie Wunschová 

3 Martin Křesťan 

1 Filip Kollek 

školní soutěžení v 
anglickém jazyce 

7.4.2016 

1 Radek Priesner Mgr. Simona 
Kacířová, Mgr. 
Jana Langrová 

2 Daniel Thomas 

3 Tomáš Motyčka 

Matematická 
mezinárodní soutěž 
Náboj 2014 (soutěž 

družstev) 

15.4.2016 

8 kategorie Junior MŠMT a Jednota 
českých 

matematiků a 
fyziků 

3 kategorie Senior 

školní kolo chemické 
olympiády 

13.6.2016 
1 Simona Vykydalová Mgr. Radovan 

Rohovský 2 Petra Školová 

 

Zapojení žáků školy do soutěží sportovních: 

AKCE DATUM UMÍSTĚNÍ ORGANIZÁTOR 

okresní kolo Corny - atletický 
pohár 

16.9.2015 8.místo AŠSK Opava 

Memoriál Jana Martínka 18.9.2015 bez postupu AŠSK Opava 

okresní kolo ve stolním tenise 20.10.2015 5. místo AŠSK Opava 

školní soutěž ve volejbale říjen_2015 

1. místo: 3A 
SPŠ stavební 

Opava 
2.místo: 4A 

3.místo: 4G 

okresní kolo v plavání 4.11.2015 
dívky - 3.místo 

AŠSK Opava 
chlapci - 4.místo 

školní turnaj ve futsale 
26.11.až 

10.12.2014 

1.kategorie: vítěz 
2.B SPŠ stavební 

Opava 2.kategorie: vítěz 
4.A 

okresní kolo ve futsalu 1.12.2015 chlapci - 1.místo AŠSK Opava 

Vánoční laťka ve skoku vysokém - 
okresní kolo 

7.12.2015 
dívky - 6.místo 

AŠSK Opava 
chlapci - 9.místo 

okresní finále přeboru škol v 
šachu 

11.12.2015 4.místo 
TJ Slezan Opava 

okresní kolo ve šplhu 9.2.2016 
chlapci: 2.místo 

AŠSK Opava 
dívky: 3.místo 

okresní kolo ve šplhu 24.2.2016 
chlapci: 3.místo 

AŠSK Opava 
dívky: 1.místo 

krajské kolo ve šplhu 25.2.2016 
chlapci: 3.místo AŠSK Frýdek 

Místek dívky:3.místo 

 

Vyučovací hodiny tělesné výchovy respektovaly cvičení v koedukovaných skupinách a výuka 
ve dvouhodinovkách. Bylo dbáno na optimální zatížení žáků, dodržování bezpečnostních a 



hygienických požadavků. V průběhu školního roku byla zajištěna výuka „Ochrana člověka za 
mimořádných událostí“. 

V letošním školním roce jsme zorganizovali 2 lyžařské kurzy a 2 sportovní kurzy. 

Lyžařský kurz v termínu 18. až 22. 1. 2016 
Místo konání:   Karlov 
Místo ubytování: hotel Moravice 
Účastníci:  1. A a 1.G 
Dohled nad žáky: vedoucí kurzu:  Mgr. Jiří Šrom 
   Pedagogický doprovod: Ing. Mgr. Ludvík Kartous,  

Ing. Lucie Švancarová,  
Mgr. Jana Langrová 

Lyžařský kurz v termínu 29. 2. až 4. 3. 2016 
Místo konání:   SKI Park Gruň 
Místo ubytování: Staré Hamry – SKI MSA Dolní Benešov 
Účastníci:  1. B 
Dohled nad žáky: vedoucí kurzu:  Ing. Mgr. Ludvík Kartous 
   Pedagogický doprovod: Mgr. Jiří Šrom,  

Ing. Lucie Švancarová,  
Mgr. Jana Langrová 

 
Sportovní kurz v termínu 6. až 10. 6. 2016 
Místo konání:   Budišov nad Budišovkou 
Místo ubytování: Rekreační středisko Zálesí 
Účastníci:  3. A 
Dohled nad žáky: vedoucí kurzu:  Mgr. Jiří Šrom 
   Pedagogický doprovod: Ing. Mgr. Ludvík Kartous,  
 
Sportovní kurz v termínu 13. až 17. 6. 2016 
Místo konání:   Budišov nad Budišovkou 
Místo ubytování: Rekreační středisko Zálesí 
Účastníci:  3. B, 3. G 
Dohled nad žáky: vedoucí kurzu:  Ing. Mgr. Ludvík Kartous 
   Pedagogický doprovod: Mgr. Jiří Šrom, 

Ing. Lucie Švancarová,  
Ing. Jana Kolovratová 
 

 

 



IX. Údaje o výsledcích inspekční 
činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

Ve dnech 1. - 3. března 2016 proběhla na naší škole kontrola ČŠI. 

 

Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a 
souvisejících prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání 
a školských služeb, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Kontrolní zjištění: 

1. Kontrola vydání školních vzdělávacích programů podle § 5 odst. 3 věty 
první školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 
Ředitelka školy vydala školní vzdělávací programy pro střední vzdělávání, které jsou 
realizovány v kontrolovaném období. 

Nebylo zjištěno porušení právního předpisu. 

 

2.  Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. 1, 2 a 3 
školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 

Ředitelka školy vydala školní řád střední školy, který obsahuje všechny náležitosti 
stanovené školským zákonem. Zveřejnila jej na přístupném místě ve škole, 
prokazatelným způsobem s ním seznámila zaměstnance a žáky školy, informovala    
o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků. 

Nebylo zjištěno porušení právního předpisu. 

 

3.  Kontrola údajů o žákovi uvedených ve školní matrice podle § 28 odst. 2 
školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období 

Školní matrika školy obsahuje jméno a příjmení žáka, rodné číslo, datum narození, 
státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o předchozím 
vzdělávání včetně dosaženého stupně vzdělávání, vyučovacím jazyku, datu zahájení  
a ukončení vzdělávání ve škole, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo 
trvalého pobytu nebo bydliště, adresu pro doručování písemností, telefonické 
spojení. 

Nebylo zjištěno porušení právního předpisu. 



 

Závěry: 

Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských 
zařízení. Na očekávané úrovni poskytuje žákům střední vzdělání. 

Vytváří podmínky pro rovný přístup ke vzdělávání všech žáků. ŠVP jsou v souladu 
s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. Deklarované strategie vytváří 
vhodné podmínky pro naplňování profilu absolventa. Systém poradenských služeb a 
primární prevence rizikového chování je funkční. Vzdělávání ve všeobecně 
vzdělávacích předmětech probíhalo standartně, zvolené metody a formy vedly žáky 
k rozvoji funkčních gramotností. Průběh praktického vyučování se vyznačoval 
dobrou úrovní, žáci prokazovali odpovídající míru osvojených odborných 
kompetencí. Práce vedení školy je systematická a koncepční, její kvalita se pozitivně 
promítá do všech oblastí vzdělávání. Navázané partnerské vztahy jsou pro školu 
přínosné a přispívají ke zkvalitnění procesu vzdělávání. 

 

Bližší informace jsou k dispozici v protokolu Čj. ČŠIT-36/16 ze dne 16. 3. 2016 a 
z inspekční zprávy Čj. ČŠIT-35/16-T ze dne 16. 3. 2016. 

 

 



X. Základní údaje o hospodaření školy 
1. Výnosy  

 
Celkové výnosy v roce 2015 činily z hlavní činnosti 18 129,39 tis. Kč. Příspěvek na přímé 
náklady na vzdělávání a na provozní náklady na rok 2015 činil 17 980,60 tis. Kč což je 
oproti roku 2015 o 1914,40 tis. Kč méně.   
Vlastní příjmy z hlavní činnosti činily 148,79 tis. Kč. Jedná se o poplatek za vystavení 
stejnopisu vysvědčení, úroky a kurzové zisky a zúčtování fondů.  

 
2. Náklady 

Celkové skutečné náklady organizace v hlavní činnosti v roce 2015 činily 18 129,39 tis. 
Kč. Z toho mzdové náklady činily 9 514,11 tis. Kč, zákonné sociální pojištění a sociální 
náklady 3 463,96 tis. Kč a provozní náklady činily 5 151,32 tis. Kč. Celkové provozní 
náklady v hlavní činnosti jsou oproti roku 2014 nižší o 1 617,86 tis. Kč. V roce 2014 
došlo k ukončení velkých neinvestičních projektů, proto se náklady za rok 2015 oproti 
roku 2014 výrazně snížily. 

V nákladech z činnosti jsme se odchýlili celkově pouze o 8,98 % oproti plánu z důvodů 
skutečné spotřeby energií, cestovného, nákladů na reprezentaci, spotřeby 
z realizovaných neinvestičních projektů. Tyto náklady nebylo možné předvídat.  

3. Doplňková činnost 

V roce 2015 činily výnosy z doplňkové činnosti 259,95 tis Kč a náklady 252,31 tis. Kč. 
Výnosy jsou z pronájmu tělocvičny, služebního bytu (byt školníka), bufetu (bufet je ve 
škole provozován pro zlepšení služeb studentům), pronájmu nápojových automatů, 
pronájmu učeben a reklamních tabulí umístěných na oplocení školy. Reklamní tabule na 
našem oplocení mají pronajaty stavební firmy. Tělocvičnu organizace pronajímá 
zájemcům na základě Smlouvy o nájmu. 

Náklady jsou na služby spojené s pronájmem (úhrada energií, čistících prostředků, 
odvoz odpadů, opravu tělocvičny).  

Naše organizace v letošním roce provozovala tyto okruhy: 
reklamní činnost, pronájem majetku a přípravy a vypracování technických návrhů, 
grafické a kresličské práce. 
 
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti v roce 2015 činí 7 638,- Kč. 

4. Výsledek hospodaření 

Zlepšený výsledek hospodaření v roce 2015 činí celkem za organizaci 7 638,00 Kč. Tento 
hospodářský výsledek je finančně krytý a je převážně z pronájmu reklamních ploch 
umístěných v areálu školy a pronájmu tělocvičny, učeben a bufetu. Výnosy z doplňkové 
činnosti byly použity na pokrytí provozních nákladů školy tj. na energie, nákup čistících 



prostředků, odvoz odpadu, mzdových nákladů. Rada Moravskoslezského kraje schválila 
příděl tohoto výsledků hospodaření do peněžních fondů.  

5. Účelové dotace ze státního rozpočtu: 

ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání činily 12 056,00 

  z toho – prostředky na platy 8 709,00 

                  ostatní osobní náklady 92,00 

                  zákonné odvody 2 993,00 

                  FKSP 86,00 

                  přímý ONIV 176,00 

      

ÚZ 33052 RP zvýšení platů pracovníků regionálního školství 397,82 

  z toho – prostředky na platy 294,68 

                  zákonné odvody 100,19 

                  FKSP 2,95 

    

ÚZ 33038 RP Hodnocení žáků a škol – Excelence středních škol 2014 36,31 

    z toho - prostředky na platy 26,90 

                   zákonné odvody 9,14 

                   FKSP  0,27 

   

ÚZ 33049 Na 1. kolo RP na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 122,91 

    z toho - prostředky na platy 91,05 

                   zákonné odvody 30,95 

                   FKSP  0,91 

      

ÚZ 33049 Na 2. kolo RP na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 82,20 

    z toho - prostředky na platy 60,89 

                    zákonné odvody 20,70 

                    FKSP  0,61 

      

   



ÚZ 33061 RP Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství  60,89 

    z toho - prostředky na platy 45,11 

                zákonné odvody 15,33 

                FKSP  0,45 

Jak lze ověřit z přehledu výnosů a nákladů, poskytnuté závazné ukazatelé byly dodrženy 
a vyčerpány pro stanovené účely.  

Příspěvky a dotace od zřizovatele    v tis. Kč 

ÚZ 0 Provozní náklady 3 103,00 

ÚZ 205 Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 383,00 

ÚZ 334 Na projekt EVVO „Ekologické stavebnictví“  43,30 

 

Poskytnuté příspěvky na provoz ÚZ 0 – provozní náklady 3 103 tis. Kč byly čerpány na 
zabezpečení provozu organizace a to především na energie – plyn, elektrická energie, 
voda, na zakoupení spotřebního materiálu (tiskoviny, kancelářské potřeby, materiál 
údržba, čistící prostředky aj.), byly prováděny opravy movitého i nemovitého majetku 
(oprava střešní krytiny, oprava oken v hlavní části budovy, oprava podlahové krytiny ve 
třídách, malířské a natěračské práce části budovy aj.), náklady na zajištění služeb 
(telefon, internet, revize, zpracování mezd, inzerce a propagace školy, odvoz odpadu 
apod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku (počítače, tiskárny, tabule 
apod.) a jiné náklady spojené s provozem školy. 

Příspěvek ÚZ 334 na projekt „Ekologické stavebnictví“ jsme použili na neinvestiční 
projekt, jehož realizace byla zahájena 1. 9. 2015 a ukončena 31.8.2016. Celkové 
uznatelné náklady pro rok 2015 činily 40 302,8 z toho čerpáno z dotace 31 700,- Kč.   

Projekty neinvestiční        v tis. Kč 

ÚZ 33058 projekt OP VK „Cizí jazyk je bránou do světa" 969,01 

ÚZ 33030 Projekt OP VK „Anglicky lépe“ 95,69 

 

Byli jsme příjemci projektu OP VK „Cizí jazyk je bránou do světa“, tento projekt byl určen 
na podporu zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Realizace projektu začala 
1. 7. 2015 a byla ukončena 31. 12. 2015. Poskytnuté peněžní prostředky byly vyčerpány 
pro stanovený projekt.  

Dále jsme byli příjemci projektu OP VK „Anglicky lépe“. Účelem, na který byla dotace 
poskytována, je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na střední škole prostřednictvím 
provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů zvolených typů šablon. Tento projekt byl 
zahájen 1. 9. 2015 a ukončen 31. 12. 2015. Poskytnuté peněžní prostředky byly 
vyčerpány pro stanovený projekt.    



XI. Údaje o zapojení školy 
do rozvojových a mezinárodních 
programů 

Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2015 – 2016  
 
Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání  
s maturitní zkouškou 

 

Předmět 

Výsledky školy 
v rámci všech 

testovaných škol 

Výsledky školy  
v rámci škol téže skupiny oborů 

vzdělání  

 
název skupiny oborů vzdělání  

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie 
 

úspěšnost percentil percentil  

Jazyk český 57,3 64 94 
Matematika 63,8 68 88 
Jazyk anglický 74,7 53 82 
Jazyk německý 50,5 83 86 
 
Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání  
s maturitní zkouškou 

 

Předmět 

Výsledky školy  
v rámci všech  

testovaných škol 

Výsledky školy  
v rámci škol téže skupiny oborů vzdělání  

 
název skupiny oboru vzdělání  

TECH 
 

úspěšnost percentil percentil  přidaná hodnota  

Jazyk český 51 49 62 12,6 
Matematika 32 49 48 6,4 
Jazyk anglický 35 28 33 16,7 
Jazyk německý – – – – 
 

Žádali jsme také o dotaci v rámci mezinárodních projektů Erasmus+, ale naší žádosti 
nebylo vyhověno, byli jsme určeni jako náhradníci. 



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

V rámci celoživotního učení pořádáme odborná školení a Firemní dny, v rámci kterých 
se konají přednášky odborných specializovaných firem oboru stavebnictví, geodézie a 
geoinformatiky i pro naše pedagogy. V letošním školním roce to byly školení a 
přednášky firem DEKprojekt, Cembrit, Xella, Zofi fasády, DEKtrade, Basf, Schöck – 
Wittek, Knauf, I.T.O., VŠB, UP v Olomouci.  

Žáci i učitelé také navštívili stavební veletrh v Brně, kde se také měli možnost seznámit 
s nejaktuálnějšími změnami v námi nabízených oborech studia. 

Snahou školy je, abychom také prostřednictvím projektů přispěli k rozvoji celoživotního 
učení žáků i pedagogů – viz projekty Cizí jazyk je bránou do světa, Anglicky lépe, 
Ekologické stavebnictví. 

Účastníme se také seminářů organizovaných Centrem pro celoživotní vzdělávání. Kde 
např. o programy pro výchovné poradce, ředitele škol, ale i ostatní. 

(podrobněji viz kapitola VIII. v sekci Další aktivity) 

 

 



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

 

 

Nově zahájené projekty: 

 

 

Název 
projektu 

 

 

 

Operační 
program/Zdroj 
financování 

 

 

 

Registrační číslo 
projektu 

 

 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

(v případě, že 
škola je partner, 
uvést příjemce) 

 

Rozpočet 
projektu 
(v případě 
partnerství 
také 
částka, 
která 
připadá na 
školu) 

 

 

 

Obsah/Cíle 
projektu 

 

 

 

Období 
realizace  

 

 

 

 

Ekologické 
stavebnictví 

Dotační program 
Podpora 
environmentálního 
vzdělávání, 
výchovy a osvěty 
pro školní rok 
2015/2016 

 

Zdroj financování: 
MSK 

 

 

 

 

              E58/2015 

 

 

 

 

příjemce 

 

 

 

 

43 300,- 
Kč 

Žáci se naučili 
posuzovat stavby 
z hlediska 
tepelné techniky 
budov a 
navrhovat 
příslušná 
stavební opatření 
vedoucí k úspoře 
energií. Zároveň 
si osvojili 
dovednosti 
komunikace. 

 

 

 

 

1.9.2015 
až 
31.8.2016 

 

 

 

 

 

Anglicky 
lépe 

 

 

OP VK (oblast 
podpory 1.1 
Zlepšení podmínek 
pro vzdělávání 
prioritní osy 1 
Počáteční 
vzdělávání) 

 

Zdroj financování: 
MŠMT 

 

 

 

 

 

CZ.1.07/1.1.00/57.0419 

 

 

 

 

 

příjemce 

 

 

 

 

 

95 668,- 
Kč 

Podpora rozvoje 
individuálních 
ústních 
komunikačních 
dovedností žáků 
a učitelů v oblasti 
anglického jazyka 
formou řízené, 
kombinované a 
individualizované 
výuky (blended 
learning) na 
základě 
přirozené 
posloupnosti 
jednotlivých fází 
osvojování cizího 
jazyka. 

 

 

 

 

 

1.9.2015 
až 
31.12.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozpočet 
Statutárního města 
Opava 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. sml. 007/ZP1/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

příjemce 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000,- Kč 

Projekt je 
zaměřen na 
úspory energií 
při vytápění 
budov 
v návaznosti na 
ochranu ovzduší 
a způsoby 
redukce 
přehřívání 
prostor 
pasivními prvky. 
Dalším výstupem 
projektu je 
průzkum 
spokojenosti 
obyvatel s 
životním 
prostředím – 
pocitová mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 – 
12/2016 

 

 

Projekty již v realizaci: 

 

 

Název 
projektu 

 

 

 

Operační 
program/Zdroj 
financování 

 

 

 

Registrační číslo 
projektu 

 

 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

(v případě, že 
škola je partner, 
uvést příjemce) 

 

Rozpočet 
projektu 
(v případě 
partnerství 
také 
částka, 
která 
připadá na 
školu) 

 

 

 

Obsah/Cíle 
projektu 

 

 

 

Období 
realizace  

 

 

 

 

Cizí jazyk je 
bránou do 
světa 

OP VK (oblast 
podpory 1.1 
Zlepšení 
podmínek pro 
vzdělávání 
prioritní osy 1 
Počáteční 
vzdělávání) 

 

Zdroj 
financování: 
MŠMT 

 

 

 

 

CZ.1.07/1.1.00/56.1284 

 

 

 

 

příjemce 

 

 

 

 

969 010,- 
Kč 

 

Zlepšení 
jazykových 
kompetencí 
žáků a 
prohloubení 
jejich 
znalostí o 
zemích EU a 
ESVO . 

 

 

 

 

 

1.7.2015 až 
31.12.2015 

 

 

 
 
 



Bližší informace o projektech školy v tomto školním roce: 
 
Cizí jazyk je bránou do světa 
V rámci výzvy č. 56 číslo operačního programu CZ. 1.07 OP VK v oblasti podpory 
Zvyšování kvality ve vzdělávání jsme podali projektovou žádost o dotaci projektu 
s názvem Cizí jazyk je bránou do světa. Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
MŠMT a MSK nám byla schválena ve výši 969 010,- Kč. 
 
Doba trvání projektu: 1.7.2015 až 31.12.2015 
 
Cíl projektu: Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o 
zemích EU a ESVO  
Proběhlo výběrové řízení na zajištění jazykově vzdělávacích pobytů. 
70 žáků naší školy navštívilo Londýn, kde absolvovalo jazykovou výuku v rozsahu  
9 vyučovacích hodin za celý pobyt (skupinky po 10 žácích) a seznámili se s významnými 
reáliemi příslušného místa - Eton Collage, Tower of London, plavba vyhlídkovou lodí po 
Temži, Stonehenge, Salisbury, Christ Church College. Žáci byli ubytování v hostitelských 
rodinách, kde také měli možnost procvičit si svou angličtinu. 
1.turnus – 40 žáků vyjelo v termínu od 6. do 12.9.2015 
2.turnus – 30 žáků vyjelo v termínu od 18. do 24.10.2015 
 
 
Anglicky lépe 
 
V rámci výzvy č. 57 číslo operačního programu CZ. 1.07 OP VK v oblasti podpory 
Zvyšování kvality ve vzdělávání jsme podali projektovou žádost o dotaci projektu 
s názvem Anglicky lépe. Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MŠMT nám byla 
schválena ve výši 95 668,- Kč. 
 
Doba trvání projektu: 1.9.2015 až 31.12.2015 
 
Cíl projektu: Podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a 
učitelů v oblasti anglického jazyka formou řízené, kombinované a individualizované 
výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází 
osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní 
 
Realizace aktivity spočívala v tom, že škola zavedla do běžné výuky digitální 
kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené na osvojování anglického jazyka, 
prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu. 
Obsahem aktivity bylo využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu 
pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností skupiny 20-ti žáků v běžné 
výuce, vedle toho i pro zadání domácí přípravy žáků po dobu realizace projektu. 
Kombinovaná forma výuky byla začleněna do běžné výuky a podpořena stávajícím 
učitelem cizího jazyka. 
 



U učitelů realizace aktivity spočívala v tom, že se učitel vzdělával v rámci svého 
profesního rozvoje formou kombinovaného interaktivního výukového systému 
zaměřeného na osvojování anglického jazyka, prioritně na rozvoj ústních 
komunikačních dovedností. Kombinovaná forma výuky byla podpořena pravidelnými 
konzultacemi s lektorem, které podpoří zvýšení efektivity osvojování jazyka. 
 
Ekologické stavebnictví 
 
V rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
pro školní rok 2015/2016 (1516/E) jsme podali projektovou žádost o dotaci projektu 
Ekologické stavebnictví. Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK 
ve výši 43 300,- Kč nám byla schválena. 
  
Doba trvání projektu: 1.9.2015 až 31.8.2016 
 
Projekt jsme zaměřili na podporu badatelsky orientovaného vyučování. 
 
Cíle projektu:  
Cíl 1: Žáci se naučili posuzovat stavbu, měřit součinitel prostupu tepla U existující 
konstrukce a navrhnout opatření k úsporám. Aktivity žáci prováděli s ohledem na úspory 
energií, s tím související šetrnější využívání přírodních zdrojů a snižování uhlíkové stopy 
související s provozem budovy.  
Cíl 2.:Jakmile se žáci naučili posoudit stavbu a navrhnout řešení, nabídli jsme obyvatelům v 
okolí Opavy možnosti posouzení jejich nemovitostí. Při oslovování potencionálních zájemců 
jsme činili informační osvětu ohledně úspor, které vedou k ekologickému provozu budovy. 
Sami žáci zájemce kontaktovali, domlouvali termíny, prováděli měření v místě a předávali 
výsledky. Tím se naučili také komunikaci se zákazníkem při řešení úspor energií. O tuto 
služby jsme reflektovali ze strany obyvatel nesmírný zájem. 
 
Projekt Cizí jazyk je bránou do světa 

 



XIV. Údaje o spolupráci s odborovými 
organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery 

V naší organizaci nemáme odborovou organizaci. 

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

 

    Firmy spolupracující při zajišťování  praktického  vyučování žáků 

 

Počet firem 

 

 

Dlouhodobě spolupracující firmy (uveďte názvy firem, v případě jejich velkého počtu  

                                                    stačí uvést firmy z hlediska spolupráce nejvýznamnější) 
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Grigar s.r.o., WINRO s.r.o., Slezská projektová společnost, spol.s.r.o., Ing. Pekárek – 
stavební společnost s.r.o., Slezské stavby Opava, Karel Baran., Geos Silesia s.r.o., 
Lesprojekt Krnov s.r.o., Geodetic s.r.o., GeoPráce opava s.r.o., .. 

  

 

 

 

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

Exkurze, přednášky 



Firmy 

(jiné formy spolupráce než 
zajišťování praktického 
vyučování)  

  

DEKprojekt a.s., DEKtrade 
Odbornost v jejich specializaci Školení, odborné 

přednášky 

Bauder  Provázanost teorie s praxí odborné přednášky 

Xella, 

 

Provázanost teorie s praxí, motivace žáků k lepším 
výkonům a zájmu o studovaný obor 

Odborné soutěže, 
odborné přednášky 

Wienerberger 
Provázanost teorie s praxí, motivace žáků k lepším 
výkonům a zájmu o studovaný obor 

Odborné soutěže, 
odborné exkurze, 
odborné přednášky 

Schiedel 
Provázanost teorie s praxí, motivace žáků k lepším 
výkonům 

odborné přednášky 

Velux 
Provázanost teorie s praxí, motivace žáků k lepším 
výkonům 

odborné soutěže  

a další (Knauf, I.T.O…) 
 Odborné přednášky, 

exkurze apod. 

Další partneři  (např. 
úřad práce, obec ...) 

  

Město Odry Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

Městys Litultovice Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

Město Opava Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

Obec Dívčí hrad Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

Město Vrbno pod 
Pradědem 

Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

Katastrální úřad Opava, 
Krnov 

Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

OÚ Neplachovice Spolupráce našich žáků na konkrétní zakázce pasport  

Poznámka: Podle potřeby doplňte řádky. 

 

 

 

 



Stipendia žáků 

 

Počet udělených 
stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

0  

 

 

 

 

 

 

 

 


