
Výroční zpráva o činnosti školy 
za školní rok 2017/2018 

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 10.10.2018. 
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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 2017 – 2018 na škole studovalo  

žáků celkem k 30.9.2017 251 

z toho dívek 102 

z toho chlapců 149 

 

 

Údaje o školské radě 
Školská rada má 6 členů a v následujícím složení byla ustanovena po volbách v roce 
2017. 

funkce jméno a příjmení zvolen 

předseda  Ing. Kamil Grigar  zřizovatelem 

člen Ing. Jana Kašparová zřizovatelem 

člen Miroslava Vavrysová 
zákonnými zástupci nezletilých žáků a 
zletilými žáky 

člen Michaela Luksová 
zákonnými zástupci nezletilých žáků a 
zletilými žáky 

člen Mgr. Jiří Šrom pedagogickými pracovníky 

člen Ing. Radomír Kotala pedagogickými pracovníky 

 

Školská rada byla volena na funkční období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020, její předseda 
Ing. Kamil Grigar by zvolen jednohlasně dne 11. 10. 2017.  
 
 

59%

41% chlapců

dívek



 
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 

Zeměměřičství a geoinformatika 3 třídy 

 

Celkem je tedy ve škole 11 kmenových tříd, z toho 8 tříd se věnuje oboru Stavebnictví  
a 3 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 21. 5. 2018 do 1. 6. 2018 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. 2017 

Kraj Okres Počet žáků % Počet žáků celkem 

Moravskoslezský 

Bruntál 65 25,90% 

251 

Frýdek Místek 2 0,80% 

Karviná 2 0,80% 

Nový Jičín 10 3,98% 

Opava 165 65,74% 

Ostrava 2 0,80% 

žáků celkem za kraj 246 98,01% 

Jihomoravský Břeclav 1 0,40% 

žáků celkem za kraj 1 0,40% 

Olomoucký 
Jeseník 2 0,80% 

Olomouc 2 0,80% 

žáků celkem za kraj 4 1,59% 
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II. Rámcový popis personálního 
zabezpečení činnosti školy 

Vyučování žáků ve školním roce 2017/2018 zajišťovalo 23 interních učitelů včetně 
ředitelky školy, jejího zástupce a vedoucího praxe. 2 učitelé byli zaměstnání na DPP. 
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 podle UIV je 22,19. 

Výuku jazyků zajišťují 3 učitelky, vyučujeme anglický jazyk. V srpnu 2017 nastoupila 
jedna učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na dlouhodobou nemocenskou, která 
navázala na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Na její místo byl přijat nový 
zaměstnanec po dobu zástupu. V červnu 2018 jedna učitelka odborných předmětů 
nastoupila na mateřskou a rodičovskou dovolenou, na její místo byl na zástup přijat 
nový odborný pedagog.  K 30.6.2018 ukončil pracovní poměr na naší škole 1 pedagog 
všeobecně vzdělávacích předmětů, který nastoupil do starobního důchodu. Na jeho 
místo byl přijat nový pedagog všeobecně vzdělávacích předmětů.  

Provoz školy zabezpečuje dále hospodářka, sekretářka, školník a 3 uklízečky. Paní 
sekretářka nastoupila 1. 4. 2018 na starobní důchod, na její místo byla přijata nová 
zaměstnankyně. Paní hospodářka ukončila ke dni 31.3.2018 pracovní poměr výpovědí   
a také na její místo byla přijata nová zaměstnankyně. Škola má tedy celkem 6 správních 
zaměstnanců, přičemž uklízečky jsou pouze na částečný úvazek. 

 

 



III. Údaje o přijímacím řízení 
Ve školním roce 2017/18 podalo na naši školu přihlášku celkem ve všech kolech 
přijímacího řízení 120 žáků základních škol, z toho 74 odevzdalo zápisový lístek, což činí 
61,7 %.  

Přijímací řízení 2018 

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 

89 27 89 27 58 23 

Geodézie a katastr 
nemovitostí             
36-46-M/02 

24 7 24 7 12 4 

celkem 113 34 113 34 70 27 

  2.kolo včetně autoremedury 

Stavebnictví            
36-47-M/01 

1 0 1 0 1 0 

Geodézie a katastr 
nemovitostí             
36-46-M/02 

5 3 5 3 2 1 

celkem 6 3 6 3 3 1 

  3.kolo včetně autoremedury 

Stavebnictví            
36-47-M/01 

1 0 1 0 1 0 

Geodézie a katastr 
nemovitostí             
36-46-M/02 

0 0 0 0 0 0 

celkem 1 0 1 0 1 0 

  přijato do 1.ročníku celkem 

  počet žáků z toho dívky 

Stavebnictví            
36-47-M/01 

60 23 

Geodézie a katastr 
nemovitostí             
36-46-M/02 

14 5 

celkem 74 28 

 



IV. 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. 250 24 182 42 2 3 1 16339 274 

2. 246 28 208 10 0 1 3 20184 412 

 
          

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 12 0 10 2 0 0 0 387 0 

1B 24 6 18 0 0 0 0 1218 0 

2A 25 1 22 2 0 0 0 1321 6 

2B 32 5 25 2 0 0 0 1805 2 

2G 18 0 16 2 0 0 0 1356 0 

3A 29 1 21 6 1 0 0 1626 0 

3B 33 2 21 10 0 0 0 1648 4 

3G 16 2 7 7 0 0 1 1178 118 

4A 22 2 17 3 0 2 0 1732 99 

4B 29 5 20 3 1 0 0 3363 45 

4G 10 0 5 5 0 1 0 705 0 

celkem 250 24 182 42 2 3 1 16339 274 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



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 12 1 11 0 0 0 0 447 0 

1B 24 7 16 1 0 0 0 1963 1 

2A 27 1 23 3 0 0 1 2211 123 

2B 32 6 26 0 0 0 0 2005 2 

2G 19 0 16 3 0 0 0 2133 2 

3A 28 1 25 2 0 0 0 2858 12 

3B 31 2 29 0 0 0 0 2442 19 

3G 15 2 12 1 0 0 1 1515 96 

4A 21 0 21 0 0 1 1 1626 127 

4B 27 8 19 0 0 0 0 2226 30 

4G 10 0 10 0 0 0 0 758 0 

celkem 246 28 208 10 0 1 3 20184 412 

 

 

Průměrný prospěch 

Třída 1.pololetí 2.pololetí 

1A 2,239 1,994 

1B 1,908 1,942 

2A 2,437 2,440 

2B 1,964 1,904 

2G 2,519 2,665 

3A 2,519 2,559 

3B 2,384 2,218 

3G 2,787 2,655 

4A 2,487 2,472 

4B 2,292 2,011 

4G 3,050 2,933 

za školu 2,347 2,345 

 

 

 

 

 



Průměrná absence na žáka 

Třída 
1.pololetí 2.pololetí 

Průměrná absence na 
žáka 

Z toho 
neomluvených 

Průměrná absence na 
žáka Z toho neomluvených 

1A 32,25 0,00 37,25 0,00 

1B 50,75 0,00 81,79 0,04 

2A 52,84 0,24 81,88 0,03 

2B 56,40 0,06 62,65 0,06 

2G 75,33 0,00 112,26 0,11 

3A 56,06 0,00 102,07 0,43 

3B 49,93 0,12 78,77 0,61 

3G 73,62 7,38 101,00 6,40 

4A 78,72 4,50 77,42 6,05 

4B 115,96 1,55 82,44 1,11 

4G 70,50 0,00 75,80 0,00 

za školu 65,36 1,10 82,05 1,67 

 

 

Opravné zkoušky žáků 4. ročníku se konaly 20. a 21. 6. 2018, opravné zkoušky žáků  
1. až 3. ročníků se konaly ve dnech 28. 8. a 29. 8. 2018. 

Třída Počet žáků Prospělo Neprospělo 

1A 0 0 0 

1B 1 0 1 

2A 0 0 0 

2B 0 0 0 

2G 0 0 0 

3A 4 2 2 

3B 4 4 0 

3G 1 1 0 

4A 0 0 0 

4B 1 1 0 

4G 2 2 0 

celkem 13 10 3 

 

 

 

 



 

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2017/2018 

 

Přehled výsledků MZ v termínu JARNÍM 2018 

Část Předmět Obor 

Počet 
Úspěšně 
vykonalo Prům. 

prospěch 
přihlášených maturujících DT 

PP, 
PrZ 

ÚZ 

Sp
o

le
čn

á 

ČJ 

36-47-M/01 
Stavebnictví 

52 48 46 47 48 2,296 

36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

11 9 9 9 8 3,000 

AJ 

36-47-M/01 
Stavebnictví 

31 27 27 27 26 2,072 

36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

2 2 2 2 2 1,500 

M 

36-47-M/01 
Stavebnictví 

23 23 23     3,215 

36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

8 6 6     3,667 

P
ro

fi
lo

v
á

 

POS 
36-47-M/01 
Stavebnictví 

52 48     48 2,312 

STK 
36-47-M/01 
Stavebnictví 

22 21     21 2,762 

AOB 
36-47-M/01 
Stavebnictví 

29 26     26 2,462 

GEO 
36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

10 8     8 2,375 

MAP 
36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

10 8     8 1,750 

PRZ 
36-47-M/01 a 36-46-
M/01 

62 56   56   2,504 

Legenda: POS - pozemní stavitelství, STK - stavební konstrukce, AOB - architektura a obnova budov, GEO - geodézie, MAP 
- mapování, PRZ - praktická zkouška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Přehled výsledků MZ v termínu PODZIMNÍM 2018 

Část Předmět Obor 

Počet 
Úspěšně 
vykonalo Prům. 

prospěch 
přihlášených maturujících DT 

PP, 
PrZ 

ÚZ 

Sp
o

le
čn

á 

ČJ 

36-47-M/01 
Stavebnictví 

4 4 4 4 4 2,750 

36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

3 3 3 3 3 3,667 

AJ 

36-47-M/01 
Stavebnictví 

3 3 3 3 3 2,667 

36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

X X X X X X 

M 

36-47-M/01 
Stavebnictví 

X X X     X 

36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

2 2 2     4,000 

P
ro

fi
lo

v
á

 

POS 
36-47-M/01 
Stavebnictví 

1 1     1 4,000 

STK 
36-47-M/01 
Stavebnictví 

X X     X X 

AOB 
36-47-M/01 
Stavebnictví 

1 1     1 4,000 

GEO 
36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

2 2     2 3,000 

MAP 
36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

2 2     2 3,000 

PRZ 
36-47-M/01 a 36-46-
M/01 

3 3   3   2,667 

 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2017/2018 

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 
prospěl 

prospěl 
s vyzn. 

neprospěl 
prům. 

prospěch 

36-47-M/01 
řádný 39 5 3 2,492 1 X X 3,000 

opravný 4 X 1 3,480 3 X X 3,267 
36-46-M/01 řádný 7 X 1 2,525 2 X X 3,300 

opravný 1 X X 4,000 1 X X 3,600 

 
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 ŠVP Geodézie 
a katastr nemovitostí.  
 



Řádný termín ústních maturitních zkoušek:  
4A (Stavebnictví – Pozemní stavitelství a konstrukce): 28. až 30. 5. 2018 
4B (Stavebnictví – Pozemní stavitelství a architektura): 21. až 24. 5. 2018 
4G (Geodézie a katastr nemovitostí): 31. 5. 2018 
 
Podzimní termín ústních maturitních zkoušek: 11. 9. 2018 
 
Termín konání praktických maturitních zkoušek: 
4A (Stavebnictví – Pozemní stavitelství a konstrukce): 16. a 17. 4. 2018 
4B (Stavebnictví – Pozemní stavitelství a architektura): 16. a 17. 4. 2018 
4G (Geodézie a katastr nemovitostí): 14. 5. 2018 a 15. 5. 2018 
 
Společná část maturitních zkoušek se konala v termínech daných celostátně společností 
CERMAT. 
 

  



V. 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: 
Jsme zapojeni do projektu „Nenech to být“ (NTB). 
Ve dnech 5.- 6. 9. 2017 proběhly adaptační kurzy 1.A a 1.B. ve Frenštátě pod Radhoštěm.   
Pro třídní učitele ŠMP připravila seznamovací hry a hry na rozvoj vztahů a komunikace.  
Školní metodička prevence a výchovná poradkyně se představily žákům 1. ročníků, 
seznámily je s naší činností a na třídních schůzkách 1. ročníků byli rodiče informováni  
o práci školní metodičky prevence a výchovné poradkyně a o konzultačních hodinách.  
12. 9. jsme se zúčastnili se charitativní sbírky na pomoc nevidomým, Světluška. 
Během září ŠMP dopracovala Minimální preventivní program na tento školní rok, ve 
kterém využila SWOT analýzy třídních učitelů z konce školního roku 2016/17  
a vypracovala nový Krizový plán školy. 
2.10. se ŠMP zúčastnila vzdělávací akce, pořádané organizací Prevalis v rámci DVPP 
„Bezpečné klima školy“, zaměřené na komunikaci ve škole, jehož lektorkou byla  
Mgr. Veselá.   
8.10. se ŠMP zúčastnila pracovní schůzky ŠMP, kterou pořádá okresní MP Mgr. Lucie 
Šimečková. Námětem byly příspěvky Krajské konference Prevence RCH v Malenovicích. 
 3. 10. se pro třídu 2.B konala přednáška s panem  Romanem Povalou na téma Život 
v závislosti. 



V říjnu přišlo hlášení do systému NTB o podezření, že „žák 3.r. se necítí dobře“. Dle 
doporučených instrukcí byla informována třídní učitelka. Na základě mapování situace  
a práce se třídou se hlášení ukázalo jako neodůvodněné a žádné signály o skutečném 
ohrožení jsme nezachytili.  
V pátek 24.11.2017 se pro žáky třídy 3.A uskutečnil další ročník Příběhů bezpráví, 
pořádaný obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. V první části žáci zhlédli film 
Udělal bych to znovu. Vypráví o Františku Wiendlovi, který se stal za 2. světové války 
členem protifašistického odboje. V 50. letech pak jako odpůrce komunismu začal 
pomáhat těm, kteří se cítili ohroženi a chtěli ze země odejít. Za to byl i s dalšími 
odsouzen na 18 let do jáchymovských dolů. Vyprávění se dotýká také doby po 
propuštění z komunistického lágru, kdy byl soustavně sledován a v dobách 
komunistického režimu čelil životu s nálepkou politického vězně. Poté následovala 
beseda s jedním ze signatářů Charty 77, Mgr. Ivo Mludkem. 
V rámci předvánočních dnů proběhly pro 1. ročníky interaktivní besedy organizace AZ 
Help zaměřené na téma prevence šikanování, ostrakizace a na podporu vztahů ve třídě 
s názvem: Jsme sami sebou, tolerujeme se. Pro 2.  a 3. ročníky pak ročníky pak  besedy 
zaměřené na zdravý životní styl s vedoucí transfúzní služby Slezské nemocnice Simonou 
Kudlíkovou a exkurze do Záchytné protialkoholní stanice v Opavě.  
V lednu se konal tradiční Ples stavbařů a Maturitní ples 4. ročníků. 
V únoru jsme společně s TU řešili otázku podezření na poruchy příjmu potravy u žákyně 
2. ročníku. Věc byla projednána s rodiči a byl učiněn zápis. 
V březnu jsme se zapojili do charitativní sbírky Fond Sidus na pomoc ohroženým dětem. 
Pro žákyni Střední zdravotnické školy jsme provedli dotazníkové šetření na poruchy 
příjmu potravy u chlapců. Bohužel jsme nezískali zpět výsledky tohoto dotazníkového 
šetření.  
14. 3. 2018 se ŠMP zúčastnila školení v rámci DVPP Psychohygiena učitele, které pořádal 
KVIC Opava.  
16. 5. jsme se zapojili do charitativní sbírky Český den proti rakovině.  
7. 6. se ŠMP zúčastnila pracovní schůzky školních metodiků prevence, která byla 
tentokrát zaměřená na nově zavedené výkaznictví. 
28. 6. proběhla pro žáky 1. ročníků interaktivní beseda organizace AZ Help zaměřená na 
téma sexualita – prevence pohlavně přenosných chorob, prevence homofobie, 
antikoncepce, intimita, vztahy a partnerství. 
 
Na závěrečné poradě byly pedagogům předány podklady pro SWOT analýzu jejich třídy. 
ŠMP zpracovala statistiku pro Mgr. Lucii Šimečkovou o počtech omluvených  
a neomluvených hodin, výkaznictví a zajistila organizaci adaptačních kurzů pro školní 
rok 2018/19.  
Aktivity školního roku 2017/2018 vycházejí z Minimálního školního programu. Jeho 
součástí jsou také další akce, např. lyžařské a sportovní kurzy, odborné a sportovní 
soutěže, SOČ a další. 
 

 



VI. 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.  A samozřejmě samostudiem v návaznosti na obor, který 
vyučují, či úkol, který v rámci organizace zastávají.  

V letošním školním roce se také k DVPP využilo projektu Rozvoj 17/19, kde se 
pedagogové také vzdělávali formou tandemové výuky, vzájemné spolupráce pedagogů a 
zapojením odborníka z praxe do výuky. 

Jedna pedagožka zahájila dvouleté studium pro výchovné poradce na Ostravské 
univerzitě. 

 

druh vzdělávání organizátor účastník akce název datum 

školení TÜV SÜD Czech s.r.o. Ing. Karla Labudová Energetická náročnost 
budov 

13.9 až 
15.9.2017 

seminář Helena Dvořáková, 
Prevalis 

Mgr. Marcela 
Hadamčíková 

Komunikace ve škole 2.10.2017 

seminář CEGRA Mgr. Ivo Rychtar ArchiShow 2017  3.10.2017 

školení KVIC Ing. Jana 
Kolovratová 

Práce se žáky ohroženými 
školním neúspěchem 

3.10.2017 

seminář Asociace SŠ Mgr. Ivo Rychtar 

Činnost střední školy a vyšší 
odborné školy 
v podmínkách aktuální 
právní úpravy 

6.10.2017 

školení PPP Opava 
Mgr. Marcela 
Hadamčíková 

Školení metodiků prevence 8.10.2017  

webinář Microsoft ČR Mgr. Ivo Rychtar 
Ušetřete čas díky Microsoft 
Flow 

10.10.2017 

seminář Nadace Depositum 
Bonum – regionální 
centrum Ostrava 

RNDr. Miloslava 
Toufarová 

Užití tabletů ve výuce 11. 10. 2017 

školení Spol. Callida s.r.o. Ing. Jana 
Kolovratová 

Podzimní seminář EuroCalc 12.10.2017 

konference Microsoft ČR Mgr. Ivo Rychtar 
MIcrosoft roadshow pro 
školy 

24.10.2017 

seminář Computer Agency - 
DVPP 

Ing. Tomáš Fischer AutoCad základní pro 
pedagogy 

6. – 8. 11. 
2017 



seminář Nadace Depositum 
Bonum – regionální 
centrum Ostrava 

RNDr. Miloslava 
Toufarová 

Fyzika při stavbě domu – 
exkurze na FAST VŠB-TUO 

8. 11. 2017 

konference MSK ve spolupráci 
s Národním 
vzdělávacím fondem 
a Českým institutem 
informatiky 

Ing. Karla Labudová 
Škola základ života aneb 
Vzdělávání 4.0 pro MS kraj 

13. 11. 2017 

seminář Nadace Depositum 
Bonum – regionální 
centrum Ostrava 

RNDr. Miloslava 
Toufarová 

Detekce záření alfa, beta, 
gama 

6. 12. 2017 

seminář RESK Ing. Karla Labudová Pracovně právní předpisy ve 
školské praxi, GDPR 

18. 12. 2017 

seminář Lumiartsoft s.r.o. Mgr. Ivo Rychtar Lumion 3D 10.1.2018 

seminář Nadace Depositum 
Bonum – regionální 
centrum Ostrava 

RNDr. Miloslava 
Toufarová 

Radioaktivita 10. 1. 2018 

školení Wieneberger Ing. Zita Lebedová Wieneberger fórum 2018  16.1.2018 

školení CISKOM Mgr. Bc. Irena 
Pavelková 

Zadavatel k nové maturitě 18. 1. 2018 

školení CISKOM Mgr. Bc. Irena 
Pavelková 

Hodnotitel ústní zkoušky 19. 1. 2018 

seminář Přírodovědecká 
fakulta Ostravské 
univerzity 

Ing. Mgr. Ludvík 
Kartous 

Výuka matematiky na SŠ 2.2.2018 

školení  KVIC Mgr. Ivo Rychtar 3D tiskneme 
od 6.2.2018 
do 24.4.2018 

seminář Nadace Depositum 
Bonum – regionální 
centrum Ostrava 

RNDr. Miloslava 
Toufarová 

Rezistory 14. 2. 2018 

školení ScholaServis.cz 
Mgr. Ivo Rychtar, 
Ing. Karla Labudová 

GDPR do škol 14.2.2018 

školení  KVIC 
Mgr. Ivo Rychtar, 
Ing. Tomáš Mička 

Pokračujeme v Excelu 
19. a 26. 2. 
2018 

školení 
KVIC 

Ing. Jana 
Kolovratová 

Společné vzdělávání v SŠ 
20.2.; 19.3.; 
20.3.2018 

seminář Nadace Depositum 
Bonum – regionální 
centrum Ostrava 

RNDr. Miloslava 
Toufarová 

Magnetická kapalina 7. 3. 2018 

seminář KVIC  Mgr. Marcela 
Hadamčíková 

Psychohygiena učitele 14.3.2018 

školení  KVIC 
Mgr. Ivo Rychtar, 
Ing.. Vladimír 
Solnický 

Arduino – programování 
věcí 

od 14.3.2018 
do 2.5.2018 



školení CISKOM Mgr. Bc. Irena 
Pavelková 

Hodnotitel ústní zkoušky 
pro žáky s PUP MZ 

16. 3. 2018 

školení 
CISKOM 

Mgr. Bc. Irena 
Pavelková 

Zadavatel k nové maturitě 
pro žáky s PUP MZ 

18. 3. 2018 

školení Eurocentrum 
Ostrava 

Ing. Karla Labudová Energetické úspory 20. 3. 2018 

konferenceř Gymnázium Karviná Mgr. Ivo Rychtar Prezentace badatelských 
projektů EVVO  

21. 3. 2018 

webinář Tým Metodického 
portálu 

RNDr. Miloslava 
Toufarová 

Simulační strategické hry ve 
výuce 

5. 4. 2018 

seminář Nadace Depositum 
Bonum – regionální 
centrum Ostrava 

RNDr. Miloslava 
Toufarová 

Pásmo pokusů „Fyzika 
všemi smysly“ v provedení 
hostů z MFF UK 

11. 4. 2018 

školení KÚ MSK 
Mgr. Ivo Rychtar, 
Ing. Karla Labudová 

Školení k GDPR 13.4.2018 

školení KVIC Ing. Jana 
Kolovratová 

Specifické poruchy učení na 
SŠ v kostce 

20.4.2018 

webinář Microsoft ČR 
Mgr. Ivo Rychtar, 
Ing. Vladimír 
Solnický 

Office 365 pro adminy 29.5.2018 

seminář Nadace Depositum 
Bonum – regionální 
centrum Ostrava 

RNDr. Miloslava 
Toufarová 

Seismografy 6. 6. 2018 

webinář  ČKAIT Josef  Zahel 
Zkušenosti se zákonem o 
zadávaní veřejných zakázek 

7. 6. 2018 

školení PPP Opava 
Mgr. Marcela 
Hadamčíková 

Školení metodiků prevence 7.6.2018 

konference 

Střední škola 
teleinformatiky, 
Ostrava, 
příspěvková 
organizace 

Mgr. Ivo Rychtar 
Využití ICT v 
environmentální výchově 

7. a 8. 6. 
2018 

seminář RESK Ing. Karla Labudová Školská personalistika ve 
světle GDPR 

19.6.2018 

jazykový seminář Oxford Press Mgr. Monika 
Justichová,  
Mgr. Bc.  Irena 
Pavelková 

Leading the Way 30.8.2018 

seminář KVIC všichni učitelé Formativní hodnocení a 
zpětná vazba v heterogenní 
třídě 

30.8.2018 

 
 
 
 



 
 
 

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:……………………………. 



VII. Údaje o aktivitách a prezentaci 
školy na veřejnosti 

Aktivity školy 

Datum akce účastníci 

10. 9. až 15.9.2017 
Studijně poznávací zájezd Londýn Cardiff-

Bath 

žáci 2. a 3. ročníků + 
Mgr. Monika Justichová, 

RNDr. Miloslava 
Toufarová 

19. - 21.9.2017 
Odborná exkurze - výrobna Wienerberger, 
zámek Valtice a Lednice, Lednicko valtický 

areál, Architektura Vídně, Mikulov 

4.B, Mgr. Marcela 
Hadamčíková,               

Ing. Zita Lebedová 

25. - 27.9. 2017 
Odborná exkurze - VUT fakulta geodézie a 

kartografie, Moravské kartogravické 
centrum, Moravský kras, zámek Křtiny 

4.G,                            
Ing. Mgr. Ludvík Kartous 

25. - 27.9. 2017 
Odborná exkurze - výrobna Wienerberger, 

Mikulov, FAST VUT Brno, dřevostavby v 
Brně Heršpicích 

4.A, Mgr. Eva Kurková, 
Ing. Petra Pospíšilová 

29.9.2017 návštěva veletrhu ForArch - Praha Letňany 
žáci 4.ročníku + 

Ing.Tomáš Mička 

9.10.2017 
odborné školení stavební techniky DEKsoft 

1D + energetika 

4.ročníky +                   
Ing.Zita Lebedová,       

Ing. Tomáš Fischer,     
Ing. Tomáš Mička 

15.11.2017 "GISday" UP Olomouc, UPOL 
3.G, 4.G,                     

Ing. Lenka Uhrová,      
Ing. Mgr. Ludvík Kartous 

1.12.2017 
Návštěva Fakulty architektury na VUT v 

Brně na osobní pozvání proděkana 
4B, 3B,                       

Ing. Tomáš Fischer 

4.12.2017 Anglické divadlo "Zimní pohádka" 
3.ročníky +                     

Mgr. Monika Justichová,  
Mgr. Bc. Irena Pavelková 

18.12.2017 exkurze do Dolní oblasti Vítkovic 
2A,                               

Ing. Jana Kolovratová 

21.12.2017 Divadelní představení "Modrý z nebe" celá škola 

22.12.2017 
odborná přednáška firmy Dektrade: 

Všeobecný přehled materiálů pro střechy 
1B, 2A, 2B,                        

Ing. Karla Labudová 

22.12.2017 odborná přednáška firmy Heluz 3A, 3B, Josef Zahel 

22.12.2017 odborná přednáška firmy Rigips 2A, 2B, Josef Žurek 

22.12.2017 
odborná přednáška na téma 

Thermokamera (I.T.O) 
3A, 3B,                          

Ing. Zita Lebedová 



10.1.2018 odborné školení programu Lumion 3B, Mgr. Ivo Rychtar 

19.1.2018 Ples stavbařů žáci, učitelé, veřejnost 

22.1. až 26.1.2018 Lyžařský kurz  
1.A, 1.B,                        

Ing.Mgr.Ludvík Kartous, 
Mgr. Jiří Šrom 

8.2.2018 - 11.2.2018 
Strasburg - exkurze žáků do Evropského 
parlamentu na základě vítězství v soutěži 

Euroscola 

2G, 3G, 4G,                 
Ing. Tomáš Patočka,    
Ing. Lenka Uhrová 

11.2. až 18.2.2018 
návštěva zahraničních stážistů v rámci 

projektu EDISON 
celá škola 

12.3.2018 
Návštěva Světa techniky v Ostravě na 

vzdělávacím programu Finanční 
gramotnost 

3.ročníky                         
Ing. Zita Lebedová 

23.3.2018 10. ročník žákovské konference EVVO 
Jakub Macoszek, Vojtěch 

Vlachynský 

24.4.2018 Exkurze do firmy VIEGA 
2. ročníky,             

Ing.Radomír Kotala,       
Ing. Tomáš Mička 

26.4.2018 Návštěva stavebního veletrhu v Brně 
1. a 2. ročníky,            Mgr. 

Jiří Šrom,           Josef 
Zahel, Josef Žurek 

14.5.2018 
exkurze technického zázemí OC Breda v 
rámci projektu Ekologické stavebnictví - 

generace 3 
3A, Mgr. Ivo Rychtar 

11.6.2018 odborná exkurze v oblasti Dolních Vítkovic 
1B, Ing. Tomáš Fischer, 

Ing. Tomáš Mička 

11. a 12.6.2018 
odborná exkurze - Olomouc, Sluňákov, 

Štenberk, Slezská Harta 
2B,, Ing. Radomír Kotala, 

Ing. Vladimír Solnický 

13.6.2018 odborná exkurze v oblasti Dolních Vítkovic 
1A, Ing. Petra 
Pospíšilová 

14.6.2018 odborná exkurze ve firmě Grafico 2A, Mgr. Ivo Rychtar 

27.6.2018 odborná exkurze ve firmě Hotjet žáci 3A 

27.6.2018 odborná přednáška firmy LIKOV 

1A, 1B, 3A, 3B,  
Josef Žurek,  

Ing. Tomáš Fischer, 
Josef Zahel 

27.6.2018 odborná přednáška firmy ES systems 
1A, 1B, 3A, 3B 

Josef Žurek 
Ing. Tomáš Fischer 

27.6.2018 odborná přednáška firmy Schiedel 
2A,2B 

Ing. Radomír Kotala 

27.6.2018 odborná přednáška firmy CIUR 
2A 

Ing. Zita Lebedová 



27.6.2018 
odborná přednáška projektanta Jiřího 

Černína 
2B 

Mgr. Ivo Rychtar 

27.6.2018 odborná přednáška firmy Scaserv 

1A, 1B, 3A, 3B 
Josef Žurek,  

Ing. Tomáš Fischer, 
Josef Zahel 

28.6.2018 odborná přednáška firmy CIUR 
1A, 1B, 3A 

Ing. Zita Lebedová 

28.6.2018 odborná přednáška firmy Bauder 
2A, 3A 

Josef Žurek 
Mgr. Jiří Šrom 

28.6.2018 odborná přednáška firmy Kinspan 

2B, 3B 
Mgr. Jiří Šrom 

RNDr. Miloslava 
Toufarová 

28.6.2018 odborná přednáška firmy Bramac 

2B, 3B 
Josef Žurek 

RNDr. Miloslava 
Toufarová 

 

Zapojení žáků školy do odborných soutěží: 

Název soutěže 
Datum 
konání 

Umístění Účastníci Organizátor 

Soutěž Bridge Builer 
Contest 

14.11.2017 

3. 
tým: Ondřej Stoniš, 
Petr Schlischka, Jiří 

Pašek 
VŠB - TU 

Cena za 
technické 

řešení 

tým: Matyáš Černí, Jan 
Koloděj, Ondřej 

Juchelka 

Ekonomická olympiáda 21.12.2017 postup do KK Filip Paruza 
Institut ekonomického 

vzdělávání z.ú. 

10. ročník žákovské 
konference 
"Prezentace 
badatelských 
projektů EVVO" 

21.3.2018 1. 
Jakub Macoszek + 
Vojtěch Vlachynský 

MSK - Klub 
ekologické výchovy 

Soutěž v grafických 
programech na 
stavební průmyslovce 
- celostátní kolo 

22.3.  6. Matyáš Černík SPŠ České Budějovice 

Rozpočtujeme s 
Callidou - celostátní 
kolo 

26.3. až 
27.3.2018 

5. 
Radek Priesner a 
Matěj Urbánek 

Callida ve spolupráci 
s ČVUT 



Okresní kolo SOČ,     
Obor: Stavebnictví, 
architektura a 
design interiérů 

10.4.2018 

1 

Tomáš Heinz: 
Minipivovar a pivní 
lázně ve 
Stěbořicích 

MŠMT 2 

Tereza Strohnerová 
a Michaela Válková: 
Přestavba farnosti v 
Jakartovicích 

3 

Kristián Raszyk: 
Rekonstrukce 
vinného sklepu 
Klentnice 

Zlepši si techniku 23.4.2018 3 
tým: Filip Kollek, 
Josef Kamrádek a 
Barbora Koutná 

VŠB TU Ostrava 

 "Můj rodinný dům" 
celostátní kolo 

25.4.2018 

1 
Matyáš Černík:           
RD CERNIK 

Schiedel  2 
Tomáš Derka:              
RD LUKAS 

3 
Filip Chlápek:      
Round House 

International 
Geodetic Pentathlon 

(IG5) 

27.4. až 
29.4.2018 

17. 
tým: Adéla Mičková, 
Vojtěch Míča, Filip 
Paruza 

SPŠ stavební v Žilině 

Krajské kolo SOČ,     
Obor: Stavebnictví, 
architektura a 
design interiérů 

9.5.2018 

1 

Tereza 
Strohnerová a 
Michaela Válková: 
Přestavba farnosti 
v Jakartovicích MŠMT 

2 
Tomáš Heinz: 
Minipivovar a pivní 
lázně ve Stěbořicích 

Školní kolo soutěže 
"Soutěž o nejlepší 
projekt" 

květen_2018 

1 Petra Kleinová 

Wienerberger 2 Vendula Knoppová 

3 Filip Chlápek 

1 Petra Kleinová Tondach 

Celostátní kolo 
soutěže Stavby z 
vlnitých lepenek 

13.6.2018 
postup do 
celostátního 
kola 

tým: Josef 
Kamrádek, Nela 
Šindlářová, Nikola 
Pagáčová, Adam 
Apetický, Barbora 
Koutná 

Svaz výrobců vlnitých 
lepenek ve spolupráci 

se společností EKO-
KOM 



"Život pod 
střechou" celostátní 
kolo 

18.6.2018 

1.  Matyáš Černík 

Velux 
2. Tomáš Derka 

Zvláštní 
odměna 
poroty 

Kateřina 
Špilháčková 

Středoškolská 
studentská soutěž 
Ytong - regionální 
kolo 

21.6.2018 

1. 
Petr Kučera: 
Motosalon - prodej 
a servis 

Xella 

2. 
Jiří Marek: 
Smuteční síň Světlá 
Hora 

 
Žák Jiří Marek byl oceněn mezi nejlepšími 25 žáky MSK. 
 
V letošním školním roce se naše škola zapojila do soutěže EUROSCOLA o vzdělávací 
zájezd do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Žáci oboru Geodézie a katastr 
nemovitostí mapovali „bílá místa na mapách“, čímž pomáhali humanitárním organizacím 
dostat se k lidem, kteří potřebují pomoc. Šlo o podporu iniciativy „Missing Maps“, kterou 
společně založili Lékaři bez hranic. V této soutěži se nám podařilo zvítězit a 24 žáků 
oboru Geodézie a katastr nemovitostí odjeli s dvěma pedagogy reprezentovat naši školu 
a naši zemi do Evropského parlamentu. 

 

 

 

Zapojení žáků školy do soutěží všeobecně vzdělávacích: 

Naši žáci se i v tomto školním roce zapojili do tradičních logických soutěží. 

V nominačním kole Logické olympiády školu nejlépe reprezentoval žák 4.B Jan Gondek, 
ostřílený borec z řady soutěží různých oborů. Nechal za sebou téměř 95 % všech 
účastníků v kategorii středních škol. Obstojně si vedli také Simona Vykydalová (92 %), 
Hana Petkovová (84 %) a Jan Stuchlík (74 %), všichni ze 3.B. 

V oblastním turnaji Středoškolských logických her  v pIšQvorkách hájily barvy naší školy 
čtyři soutěžní týmy vzešlé z nelítostného školního zápolení. Nejlepší z našich týmů (Jan 
Gondek 4.B, Filip Václavík 4.B, Vojtěch Skuplík 3.A, David Pracný 4.B, Hugo Klose 1.B) 
skončil těsně pod stupni vítězů na 4. místě. 

Začátkem listopadu proběhlo školní kolo soutěže v řešení sudoku, zúčastnilo se ho 21 
žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli byli: 
1. Jan Gondek (4.B) 
2. Hana Zaoralová (3.B) 
3. Hana Petkovová (3.B) 
4. a 5. Štěpán Sýkora (2.G) a Petr Kučera (4.B) 



V krajském kole soutěže v řešení sudoku, které probíhalo na Gymnáziu v Havířově, nás 
reprezentovala trojice ve složení Hana Zaoralová, Hana Petkovová a Štěpán Sýkora.  
V konkurenci 20 družstev žáků převážně z gymnázií vybojovali krásné osmé místo. 
Milovníci logiky a zajímavých matematických úloh si předvánoční období zpříjemnili 
účastí v tradiční matematické soutěži, zaměřené především na rozvíjení logického 
uvažování a kombinačních schopností účastníků. Úkolem soutěžících bylo během  
40 minut řešit tucet netuctových úloh různé obtížnosti. Přihlásilo se 21 žáků. Někteří 
z nich soutěžili již poněkolikáté. V 1. kategorii (1. a 2. ročník) zvítězil Adam Apetický  
z 2.B, za ním následovali František Sonnek z 1.B a Nela Šindlářová z 2.B. Ve 2. kategorii  
(3. a 4. ročník) obsadil 1. místo Tomáš Tatarin ze 4.A.  O druhé, třetí a čtvrté místo se 
podělili Hana Petkovová, Jan Stuchlík (oba ze 3.B) a Jakub Vyhnálek ze 4.A.       
Jako každoročně, tak i letos jsme se zúčastnili matematické olympiády jako jediná 
odborná škola mezi gymnázii v našem okrese. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích: 
kategorie A: 3. a  4. ročníky a kategorie B, C: 1. a  2. ročníky. Okresní kolo v obou 
kategoriích proběhlo na MGO v Opavě. 
Naši školu reprezentovali v kategorii B a C (1. a 2. ročníky) tito žáci:  
Adam Apetický (2. B), Ondřej Kuba (2. B), Nela Šindlářová (2. B), Simona Víchová 
(2. B),  Nikola Pagáčová (2.B), Iva  Štechová (2. G), Josef Lengsfeld (2. G), Daniel 
Schaffartzik (2. G). 
Nejlepšího umístění dosáhl  Adam Apetický – 10. místo, dále se umístili: Ondřej Kuba – 
11.místo, Josef Lengsfeld – 12. místo, Nikola Pagáčová 13. místo, Daniel Schaffartzik –  
14. místo, Nela Šindlářová – 15. místo, Iva Štechová – 16. místo a Simona Víchová –  
17. místo. 
Naši školu reprezentovali v kategorii A (3. a 4. ročníky) tito žáci: 
Petr Kučera (4. B) – umístil se na 22. místě, Tomáš Heinz (4. B) – 23. místo a Jan Stuchlík 
(3. B) – 24. místo. 
 
Dne 16.března se 34 žáků naší školy zapojilo do mezinárodní matematické soutěže 
matematický klokan. Žáci při řešení 24 úloh museli využít své matematické dovednosti  
a logické myšlení. 
V kategorii Junior určené pro žáky 1. a 2. ročníku byli nejlepšími řešiteli: 
1.   Sýkora Štěpán (2.G) 
2.   Klose Hugo (1.B) 
3.   Kavan Martin (1.B) a Štefek Dominik (1.B) 
V kategorii Student určené pro žáky 3. a 4. ročníku byli nejlepšími řešiteli: 
1.   Pašek Jiří (3.A) 
2.   Krobot Filip (3.A) 
3.   Šindler Ondřej (3.A) a Tatarin Tomáš (4.A) 

Ve středu 6.12. 2017 se na naší škole uskutečnil další ročník olympiády v českém jazyce, 
kterého se letos zúčastnilo 22 žáků. Výherkyní se stala Lenka Ausficírová ze třídy 2.B 
s 30 body a druhé místo obsadila Adéla Stará ze třídy 2.A s 28,5 body. Obě postoupily do 
okresního kola soutěže, které se uskutečnilo 29.1. 2018 . Zde Adéla Stará obsadila  
9. místo a Lenka Ausficírová 11. místo. 
 
 



V dubnu proběhla školní literární soutěž, ve které se nejlépe umístily: 
1. MÍSTO – VERONIKA BALLOKOVÁ 3.B 
2. MÍSTO – LUCIE WUNSCHOVÁ 3.B 
3. MÍSTO -  NELA ŠINDLÁŘOVÁ 2.B 
 
14. března se na naší škole uskutečnila soutěž v anglickém jazyce pod názvem „Writing 
poetry in English“. Soutěže se účastnilo 22 žáků napříč všemi ročníky. Při hodnocení 
všech prací jsme vytvořili dvě kategorie - v 1.kategorii byly práce žáků prvního                   
a druhého ročníku a v 2.kategorii práce žáků třetího a čtvrtého ročníku. 
V 1.kategorii byly vyhodnoceny jako nejlepší práce těchto žáků: 
RUTHLESSNESS OF HUMAN - Martin Kavan a Hugo Klose /1.B/ 
DARK ANGEL - J. Kamrádek /2.B/ 
CONSCIENCE - L. Ausficírová a S. Víchová /2.B/ 
 Ve 2.kategorii byly vyhodnoceny jako nejlepší práce těchto žáků: 
DREAMS - M. Nečesaný / 3.A/ 
FREE FROM PAST - L. Wunschová /3.B/ 
THERE AND BACK - V. Míča a O. Vítek /3.G/ 
MOTHER - R. Priesner a T. Tatarin /4.A/ 

 

Zapojení žáků školy do soutěží sportovních: 

Název soutěže 
Datum 
konání 

Umístění Účastníci 

Středoškolský atletický pohár 21.9.2017 
5. tým dívek 

6.  tým chlapců 

Okresní kolo v přespolním 
běhu 

19.10.2017 
3. tým dívek 

4.  tým chlapců 

okresní kolo - halová 
kopaná dívek 

6.12.2017 5. tým dívek 

okresní finále ve futsalu 
chlapců SŠ 

8.12.2017 4. tým chlapců 

okresní kolo SŠ ve šplhu 6.2.2018 
3. tým dívek 

1. tým chlapců 

školní soutěž ve volejbalu únor_2018 

1. 3A 

2. 4A 

3. 3G 

krajské finále ve šplhu 15.3.2018 3. tým chlapců 

 

Byli jsme zapojeni do akce Ostrava fandí atletice. 

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 1 lyžařský kurz a 2 sportovní kurzy. 

Lyžařský kurz v termínu 22. až 26. 1. 2018 
Místo konání:   Karlov pod Pradědem 
Místo ubytování:  chata Eden 
Účastníci:  1. A a 1.B 
Dohled nad žáky: vedoucí kurzu:  Mgr. Jiří Šrom 
   Pedagogický doprovod: Ing. Mgr. Ludvík Kartous,  

Vojtěch Hrubovský 
 

Sportovní kurz v termínu 4. až 8. 6. 2018 
Místo konání:   Budišov nad Budišovkou 
Místo ubytování: Rekreační středisko Zálesí 
Účastníci:  3. A, 3.G 
Dohled nad žáky: vedoucí kurzu:  Mgr. Jiří Šrom 
   Pedagogický doprovod: Ing. Mgr. Ludvík Kartous,  

Ing. Tomáš Mička, Ing. Lenka Uhrová 
 
 
Sportovní kurz v termínu 11. až 15. 6. 2018 
Místo konání:   Budišov nad Budišovkou 
Místo ubytování: Rekreační středisko Zálesí 
Účastníci:  3. B 
Dohled nad žáky: vedoucí kurzu:  Ing. Mgr. Ludvík Kartous 
   Pedagogický doprovod: Mgr. Jiří Šrom, Ing. Tomáš Patočka 
 
Propagace naší školy na veřejnosti 

 

Datum 
Akce kde - pořádající 

7.9.2017 
Propagace školy a studijních oborů v 
rámce akce Cesty za oponu (festival 

Mezi břehy) 
PN Opava 

20.9.2017 soutěž pro žáky ZŠ "Najdi si svou kešku" SPŠ stavební, Opava, p.o. 

27.9.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 5. až  8. tříd 
SPŠ stavební, Opava, p.o. 

27.9.2017 
Inzerce Dnů otevřených dveří a 

studijních oborů na naší škole + článek 
o naší škole 

Krnovský a Bruntálský 
info 

říjen_2017 
Článek o úspěších našich žáků Jiřího 

Marka a Jana Gondeka 
Zpravodaj obce Světlá 

Hora 

4.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky  9. tříd 
žáci ZŠ Otická, Opava 



6.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky  9. tříd 
ZŠ Velké Heraltice 

10.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před výchovnými poradci našeho 
regionu 

KVIC Opava 

10.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Budišov nad 

Budišovkou 

10.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Boženy Němcové, 

Opava 

12.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Hlučín Hornická 

12.10.2017 Propagace školy na Veletrhu vzdělávání OC Breda Weinstein 

16.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Krnov Dvořákův okruh 

16.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Mařádkova Opava 

17.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
SPŠ stavební, Opava, p.o. 

18.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Slavkov 

19.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Boženy Němcové, 

Opava 

19.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Lichnov 

20.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Slavkov 

20.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Kobeřice 

24.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Mařádkova Opava 

25.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Horní Benešov 

25.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Sudice 

25.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Ochranova Opava 

31.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Skřipov 

31.10.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ Edvarda Beneše 

1.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ Horní Benešov 



1.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Chuchelná 

2.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Bruntál Okružní 

3.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Krnov Žižkova 

3.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Štítina 

6.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Vítkov 

6.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ Budišov nad 

Budišovkou 

7.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Bruntál, Školní 2 

7.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ Bruntál, Školní 2 

7.11.2017 
Inzerce Dnů otevřených dveří a 
studijních oborů na naší škole 

Region Opavsko 

8.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Neplachovice 

8.11. až 
9.11.2017 

Burza středních škol: Informa 2017 - 
propagace naší školy a studijních oborů 

Střední škola technická 
Opava 

14.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ Bruntál, Jesenická 

14.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ TGM, Riegrova, Opava, 

p.o. 

15.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Bolatice 

16.11.2017 
Artifex - propagace naší školy a 

studijních oborů 
Bruntál - Společenský dům 

20.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ Šrámkova Opava 

20.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Miroslava Tyrše Hlučín 

21.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ Krnov Žižkova 

21.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ Krnov Smetanův okruh 

21.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ Otická Opava 

22.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Bohuslavice 



22.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ Vrchní Opava 

22.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ Krnov Dvořákův okruh 

22.11.2017 
Inzerce Dnů otevřených dveří a 

studijních oborů na naší škole + článek 
o naší škole 

Krnovský a Bruntálský 
info 

23.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ Město Albrechtice 

23.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ Krnov Janáčkův okruh 

23.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků 9.tříd 
ZŠ Štěpánkovice 

28.11.2017 
článek o naší škole a oborech, které 
nabízíme v rámci kampaně Dobrá 

profese 
Region Opavsko 

29.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 

Církevní základní škola 
svaté Ludmily v Hradci 

nad Moravicí 

29.11.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
ZŠ Hlučín Rovniny 

30.11.2017 
Propagační veletrh v rámci kampaně 

Dobrá profese 
OC Breda - Weinstein 

30.11.2017 Den otevřených dveří SPŠ stavební Opava 

6.12.2017 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 9. tříd 
SPŠ stavební Opava 

13.12.2017 
Soutěž pro žáky ZŠ "Bridge Builder 

Game" 
SPŠ stavební Opava 

13.12.2017 Soutěž pro žáky ZŠ "Briks Game" SPŠ stavební Opava 

13.2.2018 
Propagace školy na Olympijském parku 

v Ostravě 
MSK 

červen_2018 
Článek o absolutním vítězství žáků naší 

školy v soutěži firmy Schiedel "Můj 
rodinný dům" 

měsíčník města Opavy 
Hláska 

 
 

 

 



VIII. Údaje o výsledcích inspekční 
činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

V tomto školním roce proběhla na naší škole 2x kontrola ČŠI.  

První kontrola ČŠI proběhla 25. 9. 2017. 

Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona 
 a souvisejících prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování 
vzdělávání, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě žádosti KÚ MSK o poskytnutí součinnosti podle § 82 
odst. 1 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola proběhla ve věci 
přezkoumání průběhu a výsledků dílčí zkoušky ze zkušebního předmětu anglický jazyk 
konané ústní formou, která byla součástí společné části maturitní zkoušky žáků třídy 
4.B, vedených pod katalogovým číslem 4 a 17 oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví, 
kteří konali zkoušku dne 11. září 2017 v podzimním termínu roku 2017. 
Kontrolní zjištění: 

1. Kontrolováno dodržení § 80a odst. 1 s přihlédnutím k § 74 odst. 7 
školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, a § 35 odst. 1, 2 
a 4 písm. b) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném 
v kontrolovaném období 
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrolováno zajištění podmínek ústní zkoušky z předmětu anglická jazyk 
podle § 8 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném 
v kontrolovaném období 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 
 

3. Kontrolován postup při hodnocení ústní zkoušky společné části maturitní 
zkoušky ze zkušebního předmětu anglický jazyk žáka třídy 4.B, vedeného 
pod katalogovým číslem 4, podle § 22 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve 
znění účinném v kontrolovaném období 

Při hodnocení ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky ze zkušebního 
předmětu anglický jazyk žáka třídy 4.B, vedeného pod katalogovým číslem 4, došlo 
k nedodržení závazného způsobu hodnocení uvedených v prováděcích právních 
předpisech, a to tím, že neproběhlo v souladu s vydanými kritérii hodnocení 
zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a způsobu celkového 
hodnocení maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období a podzimním 
zkušebním období roku 2017, vydanými MŠMT pod čj. MSMT-7337/2017-1. 
V dokumentu „Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní 
zkoušky žáka, anglický jazyk, ev. č. U102687057, ze dne 11. 9. 2017“, je v části 4 



Hodnocení z anglického jazyka bod I zadání/Obsah a projev zaznamenán počet 
přidělených bodů „0“. Bod II lexikální kompetence a bod III Gramatická kompetence 
jsou shodně hodnoceny počtem bodů „1“. Celkem je část 4 hodnocena počtem bodů 
„2“. Ovšem v případě, kdy je část ústního projevu v bodu I (kritériu I) hodnocena 
počtem bodů „0“, podle dalších kritérií se ústní projev v dané části nehodnotí             
a výsledný počet bodů za tuto část ústního projevu má být roven „0“. Zaznamenané 
celkové hodnocení z anglického jazyka bylo „12“, správně zaznamenané hodnocení 
mělo uvádět počet bodů „10“. V obou případech žák nedosáhl hranici úspěšnosti. 

Bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu včetně porušení prováděcího 
právního předpisu. 

4. Kontrolován postup při hodnocení ústní zkoušky společné části maturitní 
zkoušky ze zkušebního předmětu anglický jazyk žáka třídy 4.B, vedeného 
pod katalogovým číslem 17, podle § 22 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve 
znění účinném v kontrolovaném období 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

 

Bližší informace jsou k dispozici v protokolu o kontrole Čj. ČŠIT-1549/17-T ze dne  
6. 10. 2017.  
 

Druhá kontrola ČŠI na naší škole proběhla 31. 10. 2017. 

Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a 
souvisejících prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, 
vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, zaměřená na ukončování 
středního vzdělávání s maturitní zkouškou. Inspekční činnost podle § 174 odst. 6 
školského zákona na základě podnětu KÚ MSK o účast školního inspektora při konání 
dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ústní formou ze zkušebního 
předmětu anglický jazyk žáka třídy 4.B, vedeného pod katalogovým číslem 4 oboru 
vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví (opakování předmětné zkoušky na základě 
rozhodnutí KÚ MSK). 

Kontrolní zjištění: 

1. Kontrolováno dodržení § 80 odst. 5 písm. a) školského zákona, ve znění 
účinném v kontrolovaném období 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 

2. Kontrolováno dodržení § 80a odst. 1 v souvislosti s § 74 odst. 7 školského 
zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, a § 35 odst. 1 a 2 
vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve 
středních školách maturitní zkouškou, ve znění účinném v kontrolovaném 
období 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

 



3. Kontrolováno dodržení § 8 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění 
účinném v kontrolovaném období 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 
 

4. Kontrolován dodržení § 80a odst. 1 v souvislosti s § 74 odst. 10 školského 
zákona a v souvislosti s  § 22 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění 
účinném v kontrolovaném období 

Nebylo zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

 

Bližší informace jsou k dispozici v protokolu o kontrole Čj. ČŠIT-1741/17-T ze dne  
1. 11. 2017.  
 

 

 



IX. Základní údaje o hospodaření 
školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

1. Výnosy  

 
Celkové výnosy v roce 2017 činily z hlavní činnosti 18 617,32 tis. Kč. Příspěvek na přímé 
náklady na vzdělávání a na provozní náklady na rok 2017 činil 18 418,83 tis. Kč, což je 
oproti roku 2016 o 1 302,05 tis. Kč více.   
Vlastní příjmy z hlavní činnosti činily 198,50 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 2017 činily  
18 537,29 tis. Kč. Z toho mzdové náklady činily 10 642,09 tis. Kč, zákonné sociální 
pojištění a sociální náklady 3 997,00 tis. Kč a provozní náklady činily 3 898,20 tis. Kč. 
Celkové provozní náklady v hlavní činnosti jsou oproti roku 2016 nižší o 185,93 tis. Kč.  
V nákladech z činnosti jsme se odchýlili celkově o 5,67 %, oproti plánu byly náklady 
vyšší u spotřeby materiálu, cestovného, nákladů na reprezentaci, opravy a udržování - 
opravy a výmalby v šatně žáků, které se dělaly v rámci Sanace části hlavní budovy. 

3. Doplňková činnost 

V roce 2017 činily výnosy z doplňkové činnosti 483,86 tis. Kč a náklady 282,49 tis. Kč. 
Výnosy jsou z pronájmu tělocvičny, služebního bytu (byt školníka), bufetu (bufet je ve 
škole provozován pro zlepšení služeb žákům), pronájmu prostor nápojovým 
automatům, vypracování a příprava technických návrhů, grafické a kresličské práce, 
pronájmu učeben a reklamních tabulí umístěných na oplocení školy. Tyto reklamní 
tabule na našem oplocení mají pronajaty stavební firmy. Tělocvičnu organizace 
pronajímá jednotlivým organizacím v Opavě na základě Smlouvy o nájmu. 

Náklady jsou na služby spojené s pronájmem (úhrada energií, čisticích prostředků, 
odvoz odpadů, opravy pronajímaných prostorů).  

Naše organizace v letošním roce provozovala reklamní činnost, pronájem majetku           
a přípravy a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce. 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti v roce 2017 činí 201 371,07 Kč. 

4. Výsledek hospodaření 

Zlepšený výsledek hospodaření v roce 2017 činí celkem za organizaci 281 410,68 Kč. 
Tento hospodářský výsledek je finančně krytý a je převážně z pronájmu reklamních 
ploch umístěných v areálu školy, pronájmu tělocvičny, učeben a bufetu a přípravy            



a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce. Výnosy z doplňkové 
činnosti byly použity na pokrytí provozních nákladů školy tj. na energie, nákup čisticích 
prostředků, odvoz odpadu, mzdových nákladů. Rada Moravskoslezského kraje schválila 
příděl tohoto výsledků hospodaření do peněžních fondů.  

 

5. Účelové dotace ze státního rozpočtu:              v tis. Kč 

ÚZ 33353 Přímé náklady na vzdělávání činily 13 720,497 

  z toho – prostředky na platy 9 799,781 

               ostatní osobní náklady 160,317 

               zákonné odvody 3 386,433 

               FKSP 195,996 

               přímý ONIV 178,089 

      

ÚZ 33049 RP Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017 335,992 

  z toho – prostředky na platy 247,053 

               zákonné odvody 83,998 

               FKSP 4,941 

    

ÚZ 33073 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců 62,995 

    z toho - prostředky na platy 46,320 

                zákonné odvody 15,749 

                FKSP  0,926 

   

ÚZ 33052 
Zvýšení platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců 
regionálního školství 278,667 

    z toho - prostředky na platy 204,902 

                zákonné odvody 69,667 

                FKSP  4,098 

   

ÚZ 33038 Excelence středních škol 2016 22,531 

    z toho - prostředky na platy 16,567 

                zákonné odvody 5,633 



                FKSP  0,331 

ÚZ 33049 Podpora odborného vzdělávání 09-12/2017 51,983 

    z toho - prostředky na platy 38,223 

                zákonné odvody 12,996 

                FKSP  0,764 

 

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 1 Provozní náklady 3 256,00 

ÚZ 205 Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 367,00 

ÚZ 142 Podpora EVVO – Ekologické stavebnictví – generace 3(ESG3) 50,00 

  

Poskytnuté příspěvky na provoz ÚZ 1 – provozní náklady 3 194 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 nad kabinety, oprava oken v části budovy (věž), výměna 
podlahových krytin 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 
(dataprojektor, tiskárna, šatní skříně.) a jiné náklady spojené s provozem školy. 

Příspěvek ÚZ 142 na projekt „Ekologické stavebnictví“ jsme použili na neinvestiční 
projekt, jehož realizace byla zahájena 1.9. 2017 a ukončena 31.8.2018. Celkové 
uznatelné náklady pro rok 2017 činily 23.575,11,-Kč.   

 

Projekty neinvestiční v tis. Kč 

ÚZ 33063 Projekt „Rozvoj 17/19“ 443,469 

 

Příspěvek ÚZ 33063 na projekt „Rozvoj 17/19“ jsme použili na neinvestiční projekt, 
jehož realizace byla zahájena 1.8.2017 a bude ukončen až 31. 7. 2019. Celkové uznatelné 
náklady pro rok 2017 činily 97.434,-Kč. 

 

Účelový investiční příspěvek do fondu investic 

ÚZ 206  Sanace hlavní budovy   800 000,-Kč 



 

V roce 2017 zateklo přes obvodové zdivo do šaten žáků, čímž došlo k zatopení části 
suterénu. Tato krizová situace byla nahlášena KÚ MSK, který rozhodl poskytnout dotaci 
na sanaci části suterénu hlavní budovy, která je nejvíce ohrožena. 

 

 

 

 

 

 

 



X. Údaje o zapojení školy 
do rozvojových a mezinárodních 
programů 

Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2017 – 2018  
 

Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání      
s maturitní zkouškou  

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 
testovaných škol 

Výsledky školy v rámci 
skupiny oborů vzdělání  

technické zaměření 

úspěšnost percentil percentil  

Jazyk český 77,6 67 97 

Matematika 65,1 68 84 

Jazyk anglický 79,0 58 75 

Jazyk německý       

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

Předmět 

Výsledky školy v rámci všech 
testovaných škol 

Výsledky školy v rámci skupiny oborů 
vzdělání  

technické zaměření 

úspěšnost percentil percentil  
přidaná 
hodnota 

Jazyk český 85,1 81 100 1. stupeň 
Matematika 76,9 73 85 1. stupeň 
Jazyk anglický 67,1 54 68 2. stupeň 
Jazyk německý         



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

V rámci celoživotního učení pořádáme odborná školení a Firemní dny, ve 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,  StavebninyDEK,  Schiedel, CIUR, Heluz, Rigips, LIKOV, 
Scaserv, ES systems, Bauder, Kinspan, Bramac, UP v Olomouci, VŠB – TU, Svět techniky 
v Dolní oblasti Vítkovic.  

Další formou celoživotního vzdělávání jsou návštěvy odborných firem. V letošním 
školním roce např. firmy VIEGA, Grafica, Hotjet, Wienerberger ... 

Žáci i učitelé také navštívili stavební veletrh FOR ARCH v Praze, 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 projekt ESG3 (Ekologické stavebnictví generace 3). 

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

(podrobněji viz kapitola VIII. v sekci Další aktivity) 

 

 



XII. 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  

 

 

 

 

 

ESG3 

 

Účelový 
příspěvek MSK 
v rámci EVVO: 
Projekty 
zaměřené na 
„Podporu 
enviromentálního 
vzdělávání, 
výchovy a osvěty 
ve školním roce 
2017/2018“ 

 

 

 

 

Schváleno Radou MSK 
usnesením č.20/1857 ze dne 
12.9.2017 

 

 

 

 

 

 

 

příjemce 

 

 

 

50.000,- Kč 

 

Projekt je 
zaměřen na 
termodiagnostiku 
budov, měření 
CO2 v budovách a 
měření 
dešťových srážek 
s následnou 
kvantifikací jejich 
využití 

 

 

 

1.9.2018 – 
31.8.2019 

 

ESG3 (Ekologické stavebnictví – generace 3) 

V rámci projektu jsme nabídli majitelům rodinných a bytových domů a majitelům 
komerčních objektů termodiagnostiku. Celkem se přihlásilo 77 zájemců a to během 
velmi krátké doby, takže jsme přihlašování ukončili, abychom vše mohli časově 
zvládnout, neboť bylo zřejmé, že dalším zájemcům nemůžeme vyhovět. Při samotném 
měření jsme majitelům ukazovali problematická místa a diagnostikovali možné příčiny. 
Výstupem byl protokol termodiagnostického měření.  

Měření CO2 jsme provedli v 52 místnostech pro pobyt osob. 

Dále jsme pomocí monitoru klimatu měřili dešťové srážky v sídle školy. 

S žáky jsme také realizovali exkurze zaměřené na úspory ve vytápění a vzduchotechniku 
budov. Během prázdnin jsme spolupracovali s firmou Ekotoxa, která zpracovává 



adaptační studii města na zvyšující se teploty ve městě. Měřili jsme povrchové teploty 
zelených a obyčejných fasád. Ve spolupráci budeme pokračovat i po ukončení projektu. 

Všechny aktivity byly založeny na výchově žáků k úsporám ve vytápění, vytváření 
podmínek pro kvalitní životní prostředí uvnitř budov a zachytávání stále cennější 
dešťové vody. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvoj 
17/19 

 

 

 

 

 

 

 

Operační 
program 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání / 
ESF a rozpočet 
ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příjemce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

739.116,- 
Kč 

Projekt je zaměřen 
na kombinaci 
následujících 
témat: osobnostně 
profesní rozvoj 
pedagogů a 
podpora 
extrakurikulárních 
aktivit. Učitelé se 
budou vzdělávat 
prostřednictvím 
aktivit: vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků, 
tandemová výuka, 
zapojení 
odborníka z praxe 
do výuky, 
vzájemná 
spolupráce 
pedagogů. Žáci 
budou podpořeni 
v rámci aktivity 
“doučování žáků 
SŠ ohrožených 
školním 
neúspěchem“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2017 – 
31.7.2019 

 

 
 

 
 
 



Rozvoj 17/19 
 

Získali jsme grant vyhlašovaný MŠMT v rámci dotačního programu "OP VVV", VÝZVA 
Č.02_16_035 PRO Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony 
pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP ve výši 739.116,- Kč. 

Doba trvání projektu: 1. 8. 2017 až 31. 7. 2019 
 
V rámci projektu budeme pracovat na šablonách: 

 

 

 
 
 

 

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin 
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin 
III/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 
24 hodin 
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ 
III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ 
III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ 
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 



XIII. 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) 

 

        122 

Grigar s.r.o., Ing. Daniel Kozel - DK1, WINRO s.r.o., Ing. Pekárek – stavební společnost s.r.o., 
Slezské stavby Opava s.r.o., Karel Baran, Geos Silesia s.r.o., Lesprojekt Krnov s.r.o., Geodetic 
s.r.o., GeoPráce Opava s.r.o., Unicont 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, VUT Motivace žáků k dalšímu studiu, přehled o možných 
specializacích a oborech 

Exkurze, přednášky 



Firmy 

(jiné formy spolupráce než 
zajišťování praktického 
vyučování)  

  

DEKprojekt a.s., 
StavebninyDEK 

Odbornost v jejich specializaci Školení, odborné 
přednášky 

Heluz, Schiedel, Bauder, 
LIKOV, ES systems, CIUR, 
Rigips, Bramac, Kinspan  

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  

Schiedel 
Provázanost teorie s praxí, motivace žáků k lepším 
výkonům 

odborné přednášky, 
odborné soutěže 

Velux 
Provázanost teorie s praxí, motivace žáků k lepším 
výkonům 

odborné soutěže, 
workshopy  

GIS Stavinvex 
Provázanost teorie s praxí Konzultace v oblasti 

geoinformatiky  

a další (HotJet, VIEGA..) 
 exkurze  

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

  

Město Bruntál Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

Městys Litultovice Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

Statutární město Opava Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

Lesy ČR Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

Město Vítkov Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

Katastrální úřad Opava,  Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

Město Krnov Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

Obec Háj ve Slezsku Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 



Úřad městského obvodu 
Petřkovice 

Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

Město Budišov nad 
Budišovkou 

Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

Město Hradec nad Moravicí Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

Katastrální pracoviště 
Ostrava 

Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

Katastrální úřad Bruntál Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

Katastrální úřad Krnov Při získávání odborných zkušeností Praxe žáků 

 

Ostravsko – opavská 
diecéze 

Při získávání odborných zkušeností Kresličské práce 

 

Svět techniky Ostrava Při získávání odborných znalostí  exkurze 

 

 

 

Stipendia žáků 

 

Počet udělených 
stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

0  
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