
Výroční zpráva o činnosti školy 
za školní rok 2019/2020 

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 13. 10. 2020. 
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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: 

Škola započala svou činnost 1. 9. 1949. Budovu školy, kterou naše škola využívá ke své činnosti 
dnes,  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 2019 – 2020 na škole studovalo  

žáků celkem k 30.9.2019 248 

z toho dívek 101 

z toho chlapců 147 

 

 

 

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 byl zvolen jednohlasně dne 11. 10. 2017.  
 

59,27%

40,73% 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 

 

   

   

   



II. Rámcový popis personálního 
zabezpečení činnosti školy 

Vyučování žáků ve školním roce 2019/2020 zajišťovalo 23 interních učitelů včetně ředitelky 
školy, jejího zástupce a vedoucího praxe. 1 učitel byl zaměstnán 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 všech pedagogických 
pracovníků podle úvazku ke konci školního roku byl podle UIV je 21,29. 

Výuku jazyků zajišťují 3 učitelky, vyučujeme anglický jazyk.  

Provoz školy zabezpečuje dále hospodářka, sekretářka, školník a 3 uklízečky na částečný 
úvazek.  

 



III. Údaje o přijímacím řízení 
Ve školním roce 2019/20 podalo na naši školu přihlášku celkem ve všech kolech přijímacího 
řízení 178 žáků základních škol. Přijatých bylo celkem 142 žáků, z toho 87 odevzdalo zápisový 
lístek, což činí 61,3 %.  

Přijímací řízení 2020 

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 

120 32 86 24 60 17 

Geodézie a katastr 
nemovitostí             
36-46-M/02 

41 7 41 7 19 4 

celkem 161 39 127 31 79 21 

  2.kolo včetně autoremedury 

Geodézie a katastr 
nemovitostí             
36-46-M/02 

17 1 15 1 8 0 

celkem 17 1 15 1 8 0 

  přijato do 1.ročníku celkem 

Obor počet žáků z toho dívky 

Stavebnictví            
36-47-M/01 

60 17 

Geodézie a katastr 
nemovitostí             
36-46-M/02 

27 4 

celkem 87 21 



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 

Zamešk. 
hodin 

celkem  

Z toho 
neomluvených 

2 3 

1. 248 17 174 57 0 0 0 16431 106 

2. 246 24 214 8 0 0 0 7608 118 

 
 

         

Souhrná statistika tříd - 1. pololetí      

Třída 
Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

Snížený stupeň 
z chování 

Zamešk. 
hodin 

celkem  

Z toho 
neomluvených 

2 3 

1A 27 2 17 8 0 0 0 1640 7 

1B 30 3 26 1 0 0 0 910 0 

1G 15 0 11 4 0 0 0 815 10 

2A 20 0 10 10 0 0 0 1398 7 

2B 31 5 23 3 0 0 0 2167 17 

2G 15 1 13 1 0 0 0 723 4 

3A 14 0 9 5 0 0 0 800 0 

3B 23 3 17 3 0 0 0 1728 0 

4A 24 1 17 6 0 0 0 2195 32 

4B 32 2 22 8 0 0 0 2778 29 

4G 17 0 9 8 0 0 0 1277 0 

celkem 248 17 174 57 0 0 0 16431 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



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 27 4 19 4 0 0 0 524 6 

1B 29 2 27 0 0 0 0 484 0 

1G 15 2 12 1 0 0 0 402 0 

2A 19 1 17 1 0 0 0 546 0 

2B 31 5 24 2 0 0 0 1206 0 

2G 15 2 13 0 0 0 0 437 0 

3A 14 1 13 0 0 0 0 335 0 

3B 23 4 19 0 0 0 0 960 0 

4A 24 1 23 0 0 0 0 1108 22 

4B 32 2 30 0 0 0 0 1017 90 

4G 17 0 17 0 0 0 0 589 0 

celkem 246 24 214 8 0 0 0 7608 118 

 

 

   Průměrný prospěch    

   
Třída 1.pololetí 2.pololetí 

   

      

   1A 2,684 2,642    

   1B 2,095 2,030    

   1G 2,527 2,171    

   2A 3,077 2,656    

   2B 2,286 2,196    

   2G 2,295 2,067    

   3A 2,541 2,271    

   3B 2,140 1,802    

   4A 2,661 2,455    

   4B 2,391 2,240    

   4G 3,064 2,662    

   za školu 2,524 2,272    

 

 

 

 

 



Průměrná absence na žáka   

Třída 
1.pololetí 2.pololetí 

Průměrná absence na 
žáka 

Z toho 
neomluvených 

Průměrná absence na 
žáka Z toho neomluvených 

1A 60,741 0,259 19,407 0,222 

1B 30,333 0,000 16,690 0,000 

1G 54,333 0,667 26,800 0,000 

2A 69,900 0,350 28,737 0,000 

2B 69,903 0,548 38,903 0,000 

2G 48,200 0,267 29,133 0,000 

3A 57,143 0,000 23,929 0,000 

3B 75,130 0,000 41,739 0,000 

4A 91,458 1,333 46,167 0,917 

4B 86,813 0,906 31,781 2,813 

4G 75,118 0,000 34,647 0,000 

za školu 65,370 0,394 30,722 0,480 

 

 

Opravné zkoušky opravné zkoušky žáků 4. ročníku se nekonaly, opravné zkoušky 
žáků 1. až 3. ročníků se konaly ve dnech 26. 8. a 27. 8. 2020. 
        

  Třída Počet žáků Prospělo Neprospělo   

  1A 1 0 1   

  1B 0 0 0   

  1G 0 0 0   

  2A 1 0 1   

  2B 0 0 0   

  2G 0 0 0 
  

  3A 0 0 0 
  

  3B 0 0 0 
  

  4A 0 0 0   

  4B 0 0 0   

  4G 0 0 0   

  celkem 2 0 2   

 

 

 

 



 

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2019/2020 

 

Přehled výsledků MZ v termínu JARNÍM 2020      
         

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 

56 56 53 X 56 2,735 

36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

17 17 16 X 17 2,882 

AJ 

36-47-M/01 
Stavebnictví 

31 31 31 X 31 1,444 

36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

11 11 11 X 11 1,728 

M 

36-47-M/01 
Stavebnictví 

25 25 21     3,357 

36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

6 6 6     3,000 
 

P
ro

fi
lo

v
á

 

POS 
36-47-M/01 
Stavebnictví 

56 56     56 2,537 

STK 
36-47-M/01 
Stavebnictví 

24 24     21 2,958 

AOB 
36-47-M/01 
Stavebnictví 

32 32     32 2,438 

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

17 17     16     2,353 

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

17 17     17 2,353 

PRZ 
36-47-M/01 
Stavebnictví 

56 56   52   2,938 

 
PRZ 

36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

17 17   14   2,765 

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 2020      
         

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 

3 3 3 X X 2,667 

36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

1 1 1 X X 4,000 

AJ 

36-47-M/01 
Stavebnictví 

X X X X X X 

36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

X X X X X X 

M 

36-47-M/01 
Stavebnictví 

4 4 2     4,500 

36-46-M/01 Geodézie a 
katastr nemovitostí 

X X X     X 

P
ro

fi
lo

v
á

 

POS 
36-47-M/01 
Stavebnictví 

X X     X X 

STK 
36-47-M/01 
Stavebnictví 

3 3     3 3,667 

AOB 
36-47-M/01 
Stavebnictví 

X X     X X 

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

1 1     1 3,000 

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

X X     X X 

PRZ 
36-47-M/01 
Stavebnictví 

4 4   4   3,500 

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

3 3   3   2,000 
 

 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2019/2020    
          

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 40 5 11 2,665 9 X 2 3,273 

opravný X X 1 3,400 X X 1 4,000 
36-46-M/01 řádný 11 2 4 2,506 4 X X 3,000 

opravný X X X X X X X X 

 
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 Zeměměřictví a geoinformatika. 
 
 



Řádný termín ústních maturitních zkoušek:  
4A (Stavebnictví – Pozemní stavitelství a konstrukce): 15. 6. až 17. 6. 2020 
4B (Stavebnictví – Pozemní stavitelství a architektura): 9. 6. až 12. 6. 2020 
4G (Geodézie a katastr nemovitostí): 18. 6. až 19. 6. 2020 
 
Podzimní termín ústních maturitních zkoušek: 7. 9. 2020 
 
Termín konání praktických maturitních zkoušek: 
4A (Stavebnictví – Pozemní stavitelství a konstrukce): 25. a 26. 5. 2020 
4B (Stavebnictví – Pozemní stavitelství a architektura): 25. a 26. 5. 2020 
4G (Geodézie a katastr nemovitostí – Zeměměřictví a geoinformatika): 27. 5.  a 28. 5. 2020 
 
Podzimní termín praktických maturitních zkoušek pro všechny obory a ŠVP: 26. 8. až 27. 8. 2020 
 
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). 
 
3. a 4. září 2019  proběhly adaptační kurzy 1. A, 1. B a 1. G v RS Zálužné. Vedle seznamovacích her 
a her na rozvoj komunikace navštívili žáci nově zpřístupněnou unikátní štolu na těžbu břidlice, 
Raabovu štolu, a Davidův Mlýn.  

10. 9. jsme se zúčastnili charitativní sbírky na pomoc nevidomým -Světluška. 

18. 9. se všechny třídy školy, s výjimkou 4. B,  zúčastnily v kině Mír preventivního programu pro 
mladé a začínající řidiče s názvem Nehodou to začíná, organizovaného společností Dekra a.s. 
Interaktivní přednáška se setkala s velkým úspěchem a určitě bude vhodné ji pro nové žáky 
zopakovat.  

Ve dnech 1. až 18. 10. 2019 jsme se zúčastnili Krajské sbírky potravin pořádané u příležitosti 
Mezinárodního dne chudoby.   

22. 11. 2019 proběhly oslavy 70. výročí založení školy. Na programu a organizaci se podílela také 
řada žáků školy.  

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 jsme si připomněli výročí sametové revoluce. Pro žáky tříd 3. A a 3. B se 
uskutečnil další ročník Příběhů bezpráví, pořádaný obecně prospěšnou společností Člověk 
v tísni. V první části žáci zhlédli dokumentární film K. Strachoty: Z dopisů psaných přes železnou 
oponu. Poté následovala beseda s jedním ze signatářů Charty 77, Mgr. Ivo Mludkem. Od první 
vyučovací hodiny také probíhal čtenářský maraton s názvem: Jaké to bylo?. Během 24 hodin jsme 
si na základě čtení knih Petra Šabacha: Hovno hoří, Opilé banány, Babičky a knih Ireny Douskové: 
Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák, připomněli veselé i tragické příběhy z doby totality. Kromě žáků 



a učitelů školy se do akce zapojili také žáci ZŠ Šrámkova v Opavě se svou vyučující Gabrielou 
Mathiasovou a hosté: náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Kania, básník 
David Bátor, Doc. Miroslav Černý, básník, prozaik, pedagog na katedře anglistiky a 
amerikanistiky OU, náměstkyně primátora Opavy, Bc. Hana Brňáková a novinář a organizátor 
kulturního života na Opavsku, Mgr. Milan Freiberg. 

6. 12. 2019 proběhla tradiční Mikulášská nadílka. 

18. 12. 2019 se pro 1. ročníky konaly interaktivní besedy organizace AZ Help zaměřené na téma 
prevence šikanování, ostrakizace a na podporu vztahů ve třídě s názvem: Jsme sami sebou, tolerujeme 
se.  

Další preventivní plánované akce se v důsledku koronavirové epidemie neuskutečnily. 

Aktivity školního roku 2019/2020 vycházejí z Minimálního školního programu. Jeho součástí 
jsou také další akce, realizované vyučujícími, např. lyžařské a sportovní kurzy, školní ples, 
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 k DVPP využilo také projektu Rozvoj 19/21, kde se pedagogové také 
vzdělávali formou tandemové výuky a zapojením odborníka z praxe do výuky a projektu 
Startujeme metodu CLIL, v rámci kterého studovali účastníci anglický jazyk. V letošním roce 
došlo také k nárůstu IT kompetencí všech učitelů a to v důsledku nutnosti vzniklé 
koronavirovou pandemií a následnou distanční výukou, kterou jsme realizovali především 
prostřednictvím MS TEAMS. 

 

druh vzdělávání organizátor účastník akce název datum 

jazykový kurz 
KVIC Nový Jičín Mgr. Ivo Rychtar 

Kurz anglického jazyka 
B1 – 2. část (Rozvoj 
19/21) 

1. 9. 2019 – 
28. 5. 2020 

jazykový kurz FAKTUM, jazykové a vzdělávací 
centrum 

Ing. Tomáš 
Patočka 

Angličtina pro 
pedagogy s úrovní A1 
(Rozvoj 19/21) 

4.  9. 2019 
až 24. 6. 
2020 

jazykový kurz FAKTUM, jazykové a vzdělávací 
centrum 

Ing. Petra 
Kafková, Ing. 
Tomáš Mička 

Angličtina pro 
pedagogy s úrovní A1 
(Rozvoj 19/21) 

3.  9. 2019 
až 30. 6. 
2020 

školení DJI Telink Praha Ing. Tomáš 
Patočka, Ing. 
Lenka Uhrová 

Phantom 4 Pro 26. 9. 2019 

jazykový kurz 
KVIC Nový Jičín 

Ing. Karla 
Labudová 

Kurz anglického jazyka 
A2 – 1. část (Rozvoj 
19/21) 

30. 9. 2019 
– 1. 6. 2020 

webinář  ČKAIT Josef Zahel Odpovědnost 
autorizovaných osob 

1. 10.2019 

Konference AJ 
Praha 

 Britská rada Mgr. Hana 
Obelczová 

Conference of English 
language teaching in 
the CR                  

4. 10. 2019 

tandemová 
výuka  

Střední průmyslová škola stavební, 
Opava, příspěvková organizace 

Ing. Petra 
Kafková, Ing. Zita 
Lebedová 

Tandemová výuka na 
SŠ – laboratorní 
zkoušky (Rozvoj 
19/21) 

10/2019 až 
03/2020 



školení KVIC Nový Jičín 
Mgr. Marcela 
Hadamčíková, 
Mgr. Eva Kurková 

Jak začít s dílnou čtení 
na SŠ 

11. 10. 
2019 

workshop MAP Opavsko + MAP Vítkovsko + SU 
Opava + SM Opava 

Ing. Tomáš 
Fischer 

Impuls – lepší škola pro 
všechny 

14. 10. 2019 

školení KVIC Nový Jičín všichni učitelé Právní vědomí ve 
školské praxi 

22. 10. 2019 

školení PPP Opava Mgr. Marcela 
Hadamčíková 

Školení ŠMP 24. 10.2019 

webinář KVIC Ing. Tomáš Mička Jak můžu podpořit 
rozvoj gramotností v 
online učebně 

31. 10. 2019 

webinář ČKAIT Josef Zahel 

Navrhování a 
provádění 
geotechnických 
konstrukcí  

31. 10. 
2019 

seminář Agentura CAS Mgr. Ivo Rychtar Výuka metody BIM 5. 11. 2019 

webinář 
ČKAIT 

Josef Zahel Technické předpisy a 
sítě elektronických 
komunikací  

25. 11. 2019 

webinář ČKAIT Josef Zahel Poučení z havárií a 
závažných poruch 
nosných konstrukcí 

26. 11. 2019 

seminář KAP MSK Ing. Karla 
Labudová 

Proces hodnocení 
zaměstnanců v rámci 
řízení lidských zdrojů  

26. 11. 2019 

webinář ČKAIT Josef Zahel Odstraňování staveb 
dle stavebního zákona 
k 1. 11. 2019  

27. 11. 2019 

školení RESK education, s.r.o. Ing. Karla 
Labudová 

Platové předpisy 2020 29. 11. 2019 

konference s 
workshopy 

KVIC Nový Jičín Mgr. Ivo Rychtar 
Digitální vzdělávání v 
české škole 

4. 12. 2019 

školení Miroslav Lekeš s.r.o Ing. Petra 
Kafková 

Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci – 
právní předpisy 
legislativní povinnost, 

6. 12. 2019 

webinář ČKAIT Josef Zahel Poskytování osobních 
údajů a ochrana 
osobních údajů dle 
zákona  
č. 106/199 Sb., o 
svobodném přístupu k 
informacím. 

9. 12. 2019 

webinář ČKAIT Josef Zahel Technický dozor 
stavebníka – jeho 
postavení a úloha 

12. 12. 2019 



školení RESK education, s.r.o. Ing. Karla 
Labudová 

Právní předpisy ve 
školství a jejich 
aktuální změny 

13. 12. 2019 

kurz Sportovní kurzy.cz, s.r.o. Mgr. Sylvie 
Skalníková 

Lyžařský instruktorský 
kurz 

7. 1. - 11. 1. 
2020 

webinář ČKAIT Josef Zahel Vedení stavebního 
deníku 

9. 1. 2020 

školení KÚ MSK Mgr. Ivo Rychtar 
Informace ke 
správnímu řízení v 
oblasti školství 

15. 1. 2020 

školení CDV Ostrava Mgr. Marcela 
Hadamčíková 

Workshop pro školní 
metodiky prevence 

16. 1. 2020 

webinář ČKAIT Josef Zahel Technologie provádění 
a kontrola výkopů a 
zásypů rýh pro IS ve 
vozovkách pozemních 
komunikací 

21. 1. 2020 

seminář 
CDV Ing. Karla 

Labudová 
Ředitelská dílna 27. 1.  až 

29. 1. 2020 

seminář 
PŘF OU Mgr. Radovan 

Rohovský 
Seminář o výuce 
matematiky 

31. 1. 2020 

webinář ČKAIT Josef Zahel GDPR pro autorizované 
osoby 

3. 2. 2020 

webinář KVIC Nový Jičín Mgr. Ivo Rychtar Excel pro manažery 25. 2. 2020 

školení KVIC Nový Jičín, projekt OKAP Mgr. Marcela 
Hadamčíková 

Dílna čtení a rozvoj 
čtenářské 
gramotnosti na SŠ 

 6. 3. 2020 

webinář ČKAIT Josef Zahel Technický dozor 
stavebníka – jeho 
postavení a úloha 

19. 3. 2020 

on-line 
konference 

Microsoft CZ Mgr. Ivo Rychtar Office 365 a Teams 19. 3. 2020 

webinář Národní pedagogický institut České 
republiky 

Ing. Tomáš Mička, 
Ing. Vladimír 
Solnický 

Webinář Online výuka 
v MS Teams 

20. 3. 2020 

webinář Národní pedagogický institut České 
republiky 

Ing. Tomáš Mička Webinář zadávání 
písemek v Microsoft 
Forms 

24. 3. 2020 

webinář Národní pedagogický institut České 
republiky 

Ing. Tomáš Mička Webinář Online tabule 
s aplikací Microsoft 
Whiteboard 

27. 3. 2020 

webinář KVIC RNDr. Miloslava 
Toufarová 

Office 365 – otázky a 
odpovědi k online výuce 

31. 3. 2020 



on-line 
konference 

Microsoft CZ Mgr. Ivo Rychtar Demodays 2020 31. 3. 2020 

webinář KVIC Nový Jičín Mgr. Ivo Rychtar 
Písemky, co se opravují 
samy 

1. 4. 2020 

webinář KVIC Nový Jičín Mgr. Ivo Rychtar 
Vzdělávací doplňky pro 
Office 365 

8. 4. 2020 

webinář ČKAIT Josef Zahel Občanský zákoník s 
vazbou na výstavbu 

14. 4. 2020 

webinář ÚRS CZ a.s. Ing. Karla 
Labudová 

W01 - KUBIX 14. 4. 2020 

webinář ČKAIT Josef Zahel Správní řád v aplikační 
praxi stavebních úřadů 

15. 4. 2020 

webinář Národní pedagogický institut České 
republiky 

Ing. Tomáš Mička Wizer.me: online 
pracovní listy i testy 
pro žáky v 
jednoduchém 
programu. 

15. 4. 2020 

webinář KVIC Nový Jičín Mgr. Ivo Rychtar 

Jak můžu podpořit 
rozvoj gramotnosti 
Excelem pro manažery 
II. a III. 

17. 4. 2020 

webinář ČKAIT Josef Zahel Co dál se srážkovou 
vodou? 

20. 4. 2020 

webinář ÚRS CZ a.s. Ing. Karla 
Labudová 

W11 – Tvorba rozpočtu 21. 4. 2020 

školení on-line KVIC Nový Jičín Marcela 
Hadamčíková 

Mezigenerační čtení 22. 4. 2020 

webinář Soitron CZ Mgr. Ivo Rychtar 
Administrátorská 
abeceda pro Office 365 

22. 4. 2020 

on-line setkání Nadace Dapositum Bonum – RC 
Ostrava 

RNDr. Miloslava 
Toufarová 

Setkání učitelů fyziky – 
Kde čerpat náměty a 
inspiraci 

29. 4. 2020 

webinář DEKSOFT Ing. Tomáš Mička, 
Mgr. Ivo Rychtar, 
Ing. Zita 
Lebedová 

Školení DEKSOFT pro 
učitele středních a 
vyšších odborných škol 

29. 4. 2020 

webinář ČKAIT Josef Zahel Netradiční stavební 
materiály a technologie  

4. 5. 2020 

webinář ČKAIT Josef Zahel Umísťování a 
povolování staveb 
podle zákona č. 
183/2006 Sb. a zákona 
č. 416/2009 Sb. podle 
právní úpravy k 1.1.202 

5. 5. 2020 

webinář ČKAIT Josef Zahel Smluvní vztahy ve 
výstavbě 

11. 5. 2020 



webinář Národní pedagogický institut České 
republiky 

Ing. Vladimír 
Solnický 

SYPO - Jak využít MS 
Excel při výuce 
matematiky na SŠ 

14. 05. 2020 

webinář MSK KAP Mgr. Hana 
Obelczová 

Aplikace ve výuce 
cizích jazyků                          

14. 5. 2020 

webinář Národní pedagogický institut České 
republiky 

Ing. Vladimír 
Solnický 

SYPO - Učíme online v 
Microsoft Office 365: 
Tipy a triky pro 
OneDrive 

19. 5. 2020 

webinář Národní pedagogický institut České 
republiky 

Ing. Vladimír 
Solnický 

SYPO - Jak jednoduše 
na střih videa ve 
Windows 10 

26. 05. 2020 

webinář ČKAIT Josef Zahel Vztah občanského 
zákoníku a stavebního 
zákona 

8. 6. 2020 

webinář ČKAIT Josef Zahel Technický dozor 
stavebníka – jeho 
postavení a úloha  

9. 6. 2020 

webinář DVPP Ostrava Mgr. Sylvie 
Skalníková 

Principy a realizace 
adaptačních kurzů 

22. 6. 2020 

webinář DEK a.s. Mgr. Ivo Rychtar Stavební knihovna DEK 
5. 7. a 12. 4. 
2020 

školení 
Střední průmyslová škola stavební, 
Opava, příspěvková organizace 

všichni 
zaměstnanci 

Školení BOZP 25. 8. 2020 

školení 
Střední průmyslová škola stavební, 
Opava, příspěvková organizace 

všichni 
zaměstnanci 

První pomoc (Červený 
kříž) 

25. 8. 2020 

webinář WocaBee 
Mgr. Hana 
Obelczová 

Jak zefektivnit výuku 
cizího jazyka s 
WocaBee 

27. 8. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Další vzdělávání v rámci celoživotního učení  

Ano/Ne* 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání) 

Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 

Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ano/Ne* Jiné – vypište:……………………………. 



VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
na veřejnosti 

Aktivity školy 

Datum akce účastníci 

po celý školní rok 
"Sbíráme víčka pro Vojtíška" - podpora 
chlapce trpícího Hunterovým syndromem celá škola 

2. 9. 2019 
Slavnostní odhalení sochy od Jana Bindra 
(dar k 70. výročí založení školy) celá škola 

3. 9. – 4. 9. 2019 Adaptační kurzy 1.ročníky 
10. 9. 2019 charitativní sbírka Světluška celá škola 

17. 9. 2019 Návštěva veletrhu FOR ARCH 
2B, Ing. Tomáš Mička, 
Mgr. Klára Kubiczková 

18. až 20. 9. 2019 

Odborná exkurze: větrný mlýn 
v Ruprechtově, klášter v Rajhradě, 
Wienerberger, Lednicko –valtický areál, 
Sonnentor, památky Unesco v Kroměříži 

4. B, Ing. Radomír Kotala, 
Mgr. Klára Kubiczková 

22. 9. – 27. 9. 2019   Jazykově poznávací zájezd do Anglie 

Žáci, Mgr. Monika 
Justichová, Mgr. Irena 
Pavelková 

2. 10. 2019 
Odborná exkurze na stavbě: podřezávání 
zdiva, dodatečná hydroizolace stavby 4. A, Ing. Tomáš Mička 

7. 10. – 9. 10. 2019 
odborná exkurze  - Praha: ČÚZK, GIS – 
letiště Václava Havla, památky 4. G, Ing. Lenka Uhrová 

9. 10. 2019 školení KROS (ÚRS) 4B + Ing. Hana Ocásková 

9. 10. 2019 
Organizace okresního kola – finále ve 
volejbale 

Žáci a učitelé SŠ z okresu 
Opava 

10. 10. 2019 školení KROS (ÚRS) 4A + Ing. Hana Ocásková 

17. 10. – 18. 10. 
2019 

Odborná exkurze – komentované 
prohlídky Olomouce a Brna, firma Cetris, 
obec Nová Pláň 

3A, 4A, Mgr. Jiří Šrom, 
Ing. Petra Kafková 

31. 10. 2019 Halloween na stavebce Celá škola 

6. 11. 2019 Návštěva anglického divadla 

Žáci 1. až 3. ročníku, 
Mgr. Hana Obelczová, 
Mgr. Irena Pavelková, 
Mgr. Monika Justichová 

11. 11. 2019 
odborné školení stavební techniky DEKsoft 
1D + energetika 

4A, Ing. Radomír Kotala, 
Ing. Zita Lebedová 

12. 11. 2019 
odborné školení stavební techniky DEKsoft 
1D + energetika 

4B, Ing. Tomáš Mička, 
Ing. Tomáš Fischer 

18. 11. 2019 Odborné školení firmy Heluz 
4A, Ing. Radomír Kotala, 
Ing. Zita Lebedová 

19. 11 .2019 Odborné školení firmy Heluz 
4B, Ing. Tomáš Mička, 
Ing. Tomáš Fischer 



21. 11. 2019 
Návštěva akce „Zlepši si techniku“ na VŠB 
TU Ostrava 3A, Mgr. Ivo Rychtar 

26. 11. 2019 
Přednáška na téma: „Práce geodeta 
v zahraničí“ 

Všichni žáci oboru 
Geodézie a katastr 
nemovitostí, Ing. Tomáš 
Patočka, Ing. Lenka 
Uhrová 

2. 12. 2019 

Účast na DOD reprezentačních prostor 
Pražského hradu v běžné provozní době 
nepřístupných 4A, Ing. Petra Kafková 

13. 12. 2020 
Odborná exkurze: Wawel, Barbakan, kostel 
sv. Petra a Pavla.. 

Všichni žáci oboru 
Geodézie a katastr 
nemovitostí, Ing. Tomáš 
Patočka, Ing. Lenka 
Uhrová 

19. 12. 2019 
Návštěva divadelního představení 
„Saturnin“ Celá škola 

20. 12. 2019 
Školní akce: „Zpíváme si koledy bez babi a 
bez dědy“ Celá škola 

8. 1.  až 10. 1. 2020 Projekt Azbest  3.ročníky 

31. 1. 2020 Tradiční ples stavebky 
učitelé, žáci, rodiče, 
veřejnost 

17. 2. 2020 Workshop firmy VELUX 

3A, 3B, Ing. Tomáš 
Fischer, Ing. Radomír 
Kotala 

21. 2. 2020 Valentýnské šipky  Celá škola 

4. 3. 2020 Návštěva anglického divadla 

Žáci 1. až 3. ročníku, 
Mgr. Hana Obelczová, 
Mgr. Irena Pavelková, 
Mgr. Monika Justichová 

 

Zapojení žáků školy do odborných soutěží: 

Název soutěže 
Datum 
konání 

Umístění Účastníci Organizátor 

Bridge Builder Contest 14.11.2019 3. 

Tým: Denis Fichna, 
Štěpán Rapušák, 

Michal Šlor 
VŠB TU Ostrava 

Ekonomická olympiáda 
– okresní kolo 

Prosinec 
2019 

Postup 
do 

krajského 
kola 

František Sonnek a 
Lukáš Šišovský 

INEV 

Středoškolská odborná 
činnost – okresní kolo 

(kategorie: Stavebnictví, 
architektura a design 

interiéru) 

15. 4. 2020 1. tým: Lenka 
Ausficírová a Ondřej 
Bradávka 

MŠMT 



Středoškolská odborná 
činnost – krajské kolo 

(kategorie: Stavebnictví, 
architektura a design 

interiéru) 

7. 5. 2020 1. tým: Lenka 
Ausficírová a Ondřej 
Bradávka 

MŠMT 

King of Daylight – školní 
kolo 

19. 5. 2020  5 prací postup do 
celostátního kola 

MŠMT 

Středoškolská odborná 
činnost – celostátní  

kolo 
(kategorie: Stavebnictví, 

architektura a design 
interiéru) 

10. až 14. 6. 
2020 

1. 
tým: Lenka 
Ausficírová a Ondřej 
Bradávka 

MŠMT 

King of Daylight – 
celostátní kolo  

10. 6. 2020 1. 

Ondřej Bradávka  
(Zvláštní cenu poroty 
získali Ondřej Kuba a 
Jan Neugebauer) 

MŠMT 

 
Tým našich žáků ve složení Adam Grygar a Michaela Sajašová byl 6. 11. 2019 oceněn mezi 
nejúspěšnějšími týmy v MSK. 

 

Zapojení žáků školy do soutěží všeobecně vzdělávacích: 

Dne 12. února 2020 proběhlo školní kolo soutěže v řešení sudoku, soutěže se zúčastnilo 
celkem 20 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli byli: 

                1. -  2.      Laresová Martina      1.B, Michalík Kryštof         1.A 
                        3.      Luksová Vendula     4.B 

Oblast jazyků: 
17. 12. 2019 se na naší škole poosmé uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. 
V tomto roce se ho zúčastnilo 12 žáků od prvních do čtvrtých ročníků. Jako každý rok žáci řešili 
jazykové úkoly a psali sloh, tentokrát na téma: Co všechno umí podzim. V něm mohli uplatnit 
vypravovací slohový postup, ale také úvahový nebo popisný. Jazykové úkoly byly tradičně 
náročné. Žáci v nich museli odstraňovat jazykové nedostatky a nejednoznačnosti, hledat 
významy slov, tvořit slovníková hesla. 

Nejlépe se s úkoly vypořádali  Filip  Kubala z 2. B a Richard Volovský z 3. A. Tito také postoupili 
do okresního kola. 
 
8. 1. 2020 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V testu se hodnotila 
gramatická správnost, bohatost slovní zásoby a práce s textem. Jednotlivé sekce procvičovaly 
nejen šíři slovní zásoby a znalosti gramatiky, ale zároveň vyžadovaly aplikaci klíčových 
kompetencí pro úspěšné řešení úloh. 
Umístění: 
1. místo Martin Kavan 3. B (62 b.) – postup do okresního kola, kde se umístil na 6. místě 



2. místo František Gurecký 2. G (55 b.) - postup do okresního kola, kde se umístil na 4. místě 
3. místo Karolina Zdařilová 2. B (52b.) a Adam Kodeda 3. B (52 b.) 
 

Zapojení žáků školy do soutěží sportovních: 

Název soutěže Datum konání Umístění 

Memoriál Jana Martínka 13.9.2019 chlapci - 2.místo 

Okresní kolo ve volejbale 
chlapců SŠ 

9. 10. 2019 1.místo 

Krajské kolo ve volejbale 15. 10. 2019 3.místo 

Okresní finále v basketbalu 
dívek 

12.11.2019 
2.místo 

Okresní kolo v šachu 
13. 12. 2019 3. místo 

Školní vánoční turnaj v „Bum 
bác ball“ 

18.12.2019 Vítěz: 2.A 

Okresní kolo ve florbalu 
děvčat 

8. 1. 2020 2. místo 

Okresní kolo ve volejbale 
chlapců  

15. 1. 2020 3. místo 

Okresní kolo ve šplhu  
23. 1. 2020 Bez umístění 

 

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, sportovní kurzy se z důvodu 
koronavirové pandemie nekonaly. 

Lyžařský kurz v termínu 10. až 14. 2. 2020 
Místo konání:   Malá Morávka 
Místo ubytování:  penzion Na Rychtě 
Účastníci:   1.A a 1.G 
Dohled nad žáky: vedoucí kurzu:  Mgr. Jiří Šrom 
   Pedagogický doprovod: Mgr. Hana Obelczová, Ing. Lucie Švancarová 
   Dohled:   Martin Švancara 
 
Lyžařský kurz v termínu 23. až 27. 2. 2020 
Místo konání:   Malá Morávka 
Místo ubytování:  penzion Na Rychtě 
Účastníci:   1.B 



Dohled nad žáky: vedoucí kurzu:  Mgr. Jiří Šrom 
   Pedagogický doprovod: Mgr. Hana Obelczová, Ing. Lucie Švancarová 
   Dohled:   Martin Švancara 
 
Propagace školy na veřejnosti 

Datum Akce kde - pořádající kdo - účastníci 

10.9.2019 
článek o slavnostním zahájení 

školního roku na naší škole 
Region Opavsko 

  

23.9.2019 

Propagace školy a našich  studijních 
oborů před žáky 5. až  8. tříd 

ZŠ Horní Benešov Ing. Tomáš Patočka 

26.9.2019 
Inzerce Dnů otevřených dveří a 
studijních oborů na naší škole + 

článek o naší škole 
měsíčník Bruntálský info   

26.9.2019 
Inzerce Dnů otevřených dveří a 
studijních oborů na naší škole + 

článek o naší škole 
měsíčník Krnovský info   

27.9.2019 

Propagace školy a našich  studijních 
oborů před žáky  9. tříd 

ZŠ Šrámkova Opava Ing. Karla Labudová 

30.9.2019 
Den na stavebce - propagace školy a 

studijních oborů před žáky ZŠ  
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
žáci ZŠ Otická, Opava 

IX/2019 článek o slavnostním zahájení 
školního roku na naší škole 

měsíčník Hláska   

2.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky  9. tříd 
ZŠ Oldřišov Ing. Tomáš Fischer 

3.10.2019 soutěž pro žáky ZŠ "Geošifra" 
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
žáci a učitelé ZŠ 

3.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 8. až  9. tříd 
ZŠ Březová Ing. Tomáš Fischer 

7.10.2019 
Den na stavebce - propagace školy a 

studijních oborů před žáky ZŠ  
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  

žáci ZŠ Krnov 
Dvořákův okruh, 

Opava 

8.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 
oborů před žáky  6. tříd - workshop 

ZŠ Holčovice Ing. Tomáš Patočka 

8.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky  9. tříd 
ZŠ Chuchelná 

Mgr. Marcela 
Hadamčíková 

9.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Budišov nad 

Budišovkou 
Ing. Tomáš Fischer 

14.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky  9. tříd 
ZŠ Bolatice Ing. Radomír Kotala 

14.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 8. až  9. tříd 
ZŠ Chuchelná Ing. Tomáš Patočka 

15.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Skřipov Ing. Karla Labudová 

15.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 
oborů před žáky  9. tříd - workshop 

ZŠ Bohuslavice Ing. Tomáš Patočka 

16.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky  9. tříd 
ZŠ Melč Ing. Tomáš Fischer 

17.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky  9. tříd 
ZŠ Pustá Polom 

Mgr. Marcela 
Hadamčíková 



17.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky  9. tříd 
ZŠ Velké Hoštice Ing. Tomáš Mička 

17.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Melč Ing. Tomáš Fischer 

18.10.2019 
Inzerce Dnů otevřených dveří a 
studijních oborů na naší škole + 

článek o naší škole 
týdeník 5 plus 2   

18.10.2019 
Inzerce Dnů otevřených dveří a 
studijních oborů na naší škole + 

článek o naší škole 
deník Mladá fronta dnes   

18.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky  9. tříd 
ZŠ Sudice Ing. Karla Labudová 

21.10.2019 
Den na stavebce - propagace školy a 

studijních oborů před žáky ZŠ  
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
žáci ZŠ Krnov, 

Smetanův okruh 

21.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky 8. až  9. tříd 
ZŠ a MŠ Kobeřice Ing. Tomáš Patočka 

22.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky  9. tříd 
ZŠ Hlučín, Hornická Ing. Karla Labudová 

22.10.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ a gymnáziumm Vítkov Ing. Tomáš Mička 

22.10.2019 
Článek o škole a jejich aktivitách k 
příležitosti 70. výročí založení školy 

Region Opavsko   

24.- 
25.10.2019 

Veletrh povolání 

ÚP Opava ve spolupráci 
s Hospodářskou komorou 

(Multifunkční hala v 
Městských sadech 

Opava) 

veřejnost, žáci, učitelé 

1.11.2019 
Článek o oslavách 70. výročí naší 

školy 
měsíčník Hláska   

4.11.2019 
Den na stavebce - propagace školy a 

studijních oborů před žáky ZŠ  
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
žáci ZŠ Boženy 
Němcové Opava 

4.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Budišov nad 

Budišovkou 
Ing. Tomáš Mička 

5.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky  9. tříd 
ZŠ Slavkov Ing. Karla Labudová 

5.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Edvarda Beneše 

Opava 
Mgr. Marcela 
Hadamčíková 

7.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči a žáky  9. tříd 
Slezský domov Krnov Ing. Tomáš Fischer 

7.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky  9. tříd 
ZŠ Kobeřice Ing. Tomáš Mička 

12.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky  9. tříd 
ZŠ Bohuslavice Ing. Karla Labudová 

12.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Opava Vrchní Mgr. Ivo Rychtar 

12.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Bruntál Jesenická Ing. Tomáš Fischer 

13.11.2019 Den na stavebce  
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
přihlášení žáci ZŠ 



13.11.2019 Den otevřených dveří 
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
žáci ZŠ, rodiče 

13.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Horní Benešov 

Mgr. Radovan 
Rohovský 

14.11.2019 Artifex - burza středních škol ÚP Bruntál Ing. Tomáš Fischer 

18.11.2019 
Den na stavebce - propagace školy a 

studijních oborů před žáky ZŠ  
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
ZŠ Město Albrechtice 

19.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Krnov, Žižkova Ing. Tomáš Fischer 

19.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Otická Opava 

Mgr. Marcela 
Hadamčíková 

20.11.2019 
Inzerce Dnů otevřených dveří a 
studijních oborů na naší škole + 

článek o naší škole 
měsíčník Bruntálský info   

20.11.2019 
Inzerce Dnů otevřených dveří a 
studijních oborů na naší škole + 

článek o naší škole 
měsíčník Krnovský info   

20.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Ilji Hurníka, Opava Mgr. Ivo Rychtar 

20.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Krnov, Dvořákův 

okruh 
Ing. Tomáš Fischer 

21.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Město Albrechtice Ing. Tomáš Fischer 

21.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Hlučín Tyršova Ing. Tomáš Fischer 

21.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Kobeřice Ing. Karla Labudová 

21.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před rodiči žáků  9. tříd 
ZŠ Štěpánkovice Ing. Karla Labudová 

21.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů v tisku 

 v rámci kampaně "Dobré 
povolání" (perspektiva 

2019/2020) 
  

22.11.2019 Oslavy 70.výročí založení školy 
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  

zástupci zřizovatele, 
firem, města Opava, 

absolventi, bývalí 
pedagogové a 
zaměstnanci 

23.11.2019 
Oslavy 70.výročí založení školy + Den 

otevřených dveří 
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
široká veřejnost, 

absolventi 

26.11.2019 
Den na stavebce - propagace školy a 

studijních oborů před žáky ZŠ  
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
ZŠ Otická Opava 

27.11.2019 
Propagace školy a našich  studijních 
oborů před žáky  9. tříd v rámci akce 

"Kam na školu?" 
ZŠ Hlučín, Rovniny Ing. Karla Labudová 

28.11.2019 Čtenářský maraton 
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  

žáci, učitelé, zástupci 
kraje, města Opava, 

široká veřejnost 

2.12.2019 
Den na stavebce - propagace školy a 

studijních oborů před žáky ZŠ  
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
ZŠ Edvarda Beneše 



3.12.2019 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů v tisku 
Region Opavsko   

5.12.2019 
Den na stavebce - propagace školy a 

studijních oborů před žáky ZŠ  
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
ZŠ Krnov Žižkova 

11.12.2019 Soutěž pro ZŠ: Bricks Game 
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
ZŠ z celého regionu 

11.12.2019 Soutěž pro ZŠ: Bridge Builder Game 
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
ZŠ z celého regionu 

19.12.2019 
Den na stavebce - propagace školy a 

studijních oborů před žáky ZŠ  
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
ZŠ Kobeřice 

3.1.2020 
Inzerce Dnů otevřených dveří a 
studijních oborů na naší škole + 

článek o naší škole 

Mladá fronta dnes - 
příloha Střední školy 

  

8.1.2020 
článek o Čtenářském maratonu na 

naší škole 
Region Opavsko   

8.1.2020 
Inzerce Dnů otevřených dveří a 
studijních oborů na naší škole + 

článek o naší škole 
Region Opavsko   

8.1.2020 Den otevřených dveří 
SPŠ stavební, Opava, 

p.o.  
žáci ZŠ, rodiče 

31.1.2020 Tradiční ples stavebky 
SRPŠ a NF při SPŠ 

stavební Opava 

žáci, absolventi, 
rodiče, široká 

veřejnost 

1_2020 Článek o škole 
Moravskoslezský 

POSITIV Business & 
Style 

  

24.2.2020 
Propagace školy a našich  studijních 

oborů před žáky  9. tříd 
ZŠ Hornická Hlučín Ing. Tomáš Patočka 

18.3.2020 Článek o škole Konstrukce media   

1_2020 Článek o škole 
Moravskoslezský 

POSITIV Business & 
Style 

  

23.6.2020 

Článek "Studenti navrhli podobu 
bazénu" o vítězství našich žáků v 

celostátním kole SOČ a celostátním 
kole King of Daylight 

Region Opavsko   

 



VIII. Údaje o výsledcích inspekční 
činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

V tomto školním roce neproběhla na naší škole  kontrola ČŠI.  

 

 



IX. Základní údaje o hospodaření školy 
1. Výnosy  

 
Celkové výnosy v roce 2019 činily z hlavní činnosti 23 673,88 tis. Kč. Příspěvek na přímé náklady 
na vzdělávání a na provozní náklady na rok 2019 činil 23 066,47 tis. Kč což je oproti roku 2018 
o 3 754,321 tis. Kč více a to díky novým rozvojovým programům – Podpora financování 
základních a střední školy při zavádění změny systému financování regionálního školství, a také 
zapojení se do projektů (Rozvoj 19/21, Erasmus+). 
Vlastní příjmy z hlavní činnosti činily 607,42 tis. Kč. Jedná se o poplatek za vystavení stejnopisu 
vysvědčení, úroky a kurzové zisky a zúčtování fondů, ostatní výnosy z činnosti. 

 
2. Náklady 

Celkové skutečné náklady organizace v hlavní činnosti v roce 2019 činily 23 663,58 tis. Kč. Z toho 
mzdové náklady činily 13 265,97 tis. Kč, zákonné sociální pojištění a sociální náklady 4 941,52 
tis. Kč a provozní náklady činily 5 456,09 tis. Kč. Celkové provozní náklady v hlavní činnosti jsou 
oproti roku 2018 vyšší o 582,38 tis. Kč.  

V nákladech z činnosti jsme se odchýlili celkově o 13,99 %, oproti plánu byla spotřeba větší u 
spotřeby materiálu, nákladů na reprezentaci, opravy a udržování – oprava venkovní stěny, 
výroba a montáž obložení ve třídách, oprava vstupní branky a vrat do areálu školy. 

3. Doplňková činnost 

V roce 2019 činily výnosy z doplňkové činnosti 343,35 tis. Kč a náklady 252,02 tis. Kč. Výnosy 
jsou z pronájmu tělocvičny, služebního bytu (byt školníka), bufetu (bufet je ve škole provozován 
pro zlepšení služeb studentům), 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, čistících prostředků, odvoz 
odpadů, opravy pronajímaných prostorů).  

Naše organizace v letošním roce provozovala reklamní činnost, pronájem majetku, příprava a 
vypracování technických návrhů. 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti v roce 2019 činil 91.326,55,- Kč. 

 

4. Výsledek hospodaření 

Zlepšený výsledek hospodaření v roce 2019 činil celkem za organizaci 101.635,86,-Kč. Tento 
hospodářský výsledek je finančně krytý a je převážně z pronájmu reklamních ploch umístěných 
v areálu školy, pronájmu tělocvičny, bufetu, bytu školníka, 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 výsledku hospodaření do 
rezervního fondu.  

 

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

ÚZ 33353 

Přímé výdaje na vzdělávání 17 054,260 

z toho 

prostředky na platy 12 349,805 

ostatní osobní náklady                                 64,000    

zákonné odvody 4 220,659 

FKSP 246,996 

přímý ONIV 172,800 

ÚZ 33049 

Podpora odborného vzdělávání 120,773 

z toho 

prostředky na platy 88,804 

zákonné odvody 30,193 

FKSP 1,776 

ÚZ 33038 

Excelence středních škol 2018 17,272 

z toho 

prostředky na platy 12,700 

zákonné odvody 4,318 

FKSP 0,254 

ÚZ 33076 

Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 272,884 

z toho 

prostředky na platy 200,650 

zákonné odvody 68,221 

FKSP 4,013 

ÚZ 33077 

RP  "Podpora financování základních a středních škol při zavádění 
změny systému financování regionálního školství" 515,665 

z toho 

prostředky na platy 379,724 

zákonné odvody 128,347 

FKSP 7,594 

Neinvestiční dotace MŠMT celkem 17 980,854 

 

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 3 384,000 

ÚZ 205 Na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 353,000 

ÚZ 146 Na zlepšení podmínek práce s talenty v rámci akce Podpora talentů 1,900 

ÚZ 134 Pekingský mezinárodní vědecký a technologický festival 22,000 

ÚZ 137 Na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích 162,000 

Neinvestiční příspěvky zřizovatele celkem 3 900,900 



Poskytnuté příspěvky na provoz ÚZ 1 – provozní náklady 3 384 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 (sanace vnitřní části 
budovy, oprava vstupní branky a vrat do areálu školy, výměna podlahových krytin v denní 
místnosti uklízeček, malířské a natěračské práce, vodařské a topenářské údržbové práce aj.), 
náklady na zajištění služeb (telefon, internet, revize, zpracování mezd, inzerce a propagace školy, 
odvoz odpadu apod.), náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku (dataprojektory, 
tiskárny, lavičky, počítače do učeben, monitory, nábytek v denní místnosti uklízeček) a jiné 
náklady spojené s provozem školy. 

Příspěvek ÚZ 146 – časová použitelnost 1. 9. 2019 – 31. 3. 2020 – v roce 2019 náklady     
nevznikly. 

Příspěvek ÚZ 134 – časová použitelnost 1. 3. 2019 – 31. 5. 2019 – v roce 2019 byly uznatelné 
náklady ve výši  22.000,-Kč 

Příspěvek ÚZ 137 – časová použitelnost 1. 9. 2019 – 30. 6. 2020 – v roce 2019 byly uznatelné 
náklady ve výši 64.800,-Kč 

 

V roce 2019 byly využity i finanční příspěvky, kdy časová použitelnost byla již v roce 2018: 

ÚZ 146 – Na zlepšení podmínek práce s talenty – náklady v roce 2019 – 12.400,-Kč (časová 
        použitelnost 1. 9. 2018 - 31. 3. 2019) 

ÚZ 206 – Na podporu modernizace ICT – náklady v roce 2019 – 250.000,-Kč (časová použitelnost 
    1. 6. 2018 - 31. 3. 2019) 

ÚZ 137 – Na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích – náklady v roce    
                  2019 - 81.000,-Kč (časová použitelnost 1. 12. 2018 - 31. 8. 2019) 
 
ÚZ 142 – Zelené budovy (neinvestiční projekt)  realizace od 1. 11. 2018 – 30. 8. 2019  – náklady 
v roce 2019 – 62.200,-Kč 

 

Projekty neinvestiční                                                                                                                      v tis. Kč 

ÚZ 33063 Šablony pro SŠ a VOŠ II (Projekt „Rozvoj 19/21“) 1 066,753 

 

Příspěvek ÚZ 33063 na projekt „Rozvoj 19/21“ jsme použili na neinvestiční projekt, jehož 
realizace byla zahájena 1. 8. 2019 a bude ukončen až 31. 7. 2021. Celkové uznatelné náklady 
pro rok 2019 činily 265.266,-Kč. 

31. 7. 2019 byl ukončen projekt „Rozvoj 17/19“ celkové náklady za rok 2019 byly 361.883,-Kč. 

V roce 2019 jsme se také zapojili do projektu „Startujeme metodu CLIL“ v rámci programu 
Erasmus+. Finanční příspěvek činil 8.729,60 EUR ( 222.058,65,-Kč) – uznatelné náklady v roce 
2019 byly 206.827,64,-Kč.  



X. Údaje o zapojení školy 
do rozvojových a mezinárodních 
programů 

V letošním školním roce jsme stále pracovali na projektu Startujeme metodu CLIL v rámci 
programu Erasmus+. 
 
Základní údaje o projektu: 
Název schváleného projektu:  Startujeme metodu CLIL (We start the CLIL method) 
Registrační číslo projektu:  2019-1-CZ01-KA101-060370 
Zahájení projektu:   1. 6. 2019 
Ukončení projektu:   31. 8. 2020 
Výše grantu:    10.912,- eur 
 
Projekt byl cílen na naše pedagogy. Ředitelka a 2 učitelé naší školy vyjeli o hlavních 
prázdninách v minulém školním roce na jazykový kurz do Spojeného království, aby zlepšili své 
jazykové dovednosti a znalosti a posílili jazykové kompetence. V případě učitelky cizích jazyků 
také posílili metodickou vybavenost. V letošním školním roce jsme se věnovali diseminační fázi 
tohoto projektu a snažili se získané poznatky z jazykových kurzů uplatnit v naší školské praxi.  
 
Také v letošním školním roce jsme podávali 2 žádosti v rámci programu Erasmus+. Jedna 
žádost se týkala odborné stáže žáků v zahraničí, ale skončili jsme bohužel zařazeni mezi 
náhradníky.  
Druhá žádost se týkala jazykových kurzů pro učitele a tato žádost nám byla schválena: 
 
Základní údaje o projektu: 
Název schváleného projektu:  Chceme se učit celý život (We would like to learn all life) 
Registrační číslo projektu:  2020-1-CZ01-KA101-077362 
Zahájení projektu:   1. 8. 2020 
Ukončení projektu:   31. 3. 2022 
Výše grantu:    13.457,- eur 
 
Projekt byl cílen na naše pedagogy. Ředitelka a 3 učitelé naší školy vyjedou na jazykový kurz do 
Irska a Řecka, aby zlepšili své jazykové dovednosti a znalosti a posílili jazykové kompetence. 
V případě učitelky cizích jazyků také posílili metodickou vybavenost zaměřenou na využití IT 
technologií ve výuce. Ve školním roce 2019/2020 jsme se věnovali především přípravné fázi 
projektu. V rámci celoživotního učení, které chápeme jako veškeré vzdělávací aktivity 
realizované po celý život s cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kvalifikace z hlediska osobního, 
občanského, sociálního i profesního, vnímáme jazykové vzdělávání jako jedno z 
nejdůležitějších. Zřejmou přidanou hodnotou jazykového vzdělávání učitelů je bezprostřední 
dopad jejich vzdělávání na kvalitnější vzdělávání žáků. Věříme, že zapojení naší školy do 



projektu Erasmus+, nám pomůže postupně začít používat metodu CLIL ve výuce a plnit tak 
nastavenou dlouhodobou koncepci školy. 
 
 
V roce 2019 jsme podali žádost o projekt příhraniční spolupráce s názvem Česko-polská škola 
renovací památek. Žádosti bylo vyhověno. 
 
Základní údaje o projektu: 
Název schváleného projektu:  Česko-polská škola renovací památek 
Registrační číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0002144 
Zahájení projektu:   1. 1. 2020 
Ukončení projektu:   30. 11. 2020 
Výše grantu:    21.994,55 eur 
 
Realizováno v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.  
Partneři projektu: 
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace 
Miasto Rybnik - Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku 
Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. Stefanii Himml 

Financování projektu: 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj, 15 % škola. 

Klíčové aktivity 
1/ Teoretická příprava - ochrana památek 
2/ Odborná stáž na zámku v Rzuchowě 
3/ Závěrečné setkání partnerů projektu 
 
 
V tomto školním roce neproběhlo testování žáků v rámci programu KVALITA. 
 
Byli jsme zapojeni do rozvojového programu Rodilí mluvčí do škol. 
 



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, 
Heluz, Stavebniny DEK a  ÚRS.  

Další formou celoživotního vzdělávání jsou návštěvy odborných firem. V letošním školním roce 
jsme z důvodu koronavirové pandemie nenavštívili tolik firem, kolik jsme původně plánovali. 
Navštívili jsme firmu Wienerberger, Cetris, VŠB TU a památky UNESCO i jiné. 

Snahou školy je, abychom také prostřednictvím projektů přispěli k rozvoji celoživotního učení 
žáků i pedagogů – viz projekty Startujeme metodu CLIL, Chceme se učit celý život, Rozvoj 
19/21, Česko-polská škola renovací památek. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

Česko-
polská 
škola 
renovací 
památek 

 
 
 
 
 
 
 
 
Interreg V-A 
Česká 
republika – 
Polsko/ Fond 
mikroprojektů 
2014-2020 

(Euroregionn 
Silesia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0002144 

 

 

 

 

 

 

 

 

příjemce 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.057,86 
eur 

Projekt reaguje 
na potřebu 
vzdělávání v 
oblasti ochrany a 
renovací 
památek a 
ochraně krajiny v 
rámci kulturního 
dědictví. Našimi 
partnery jsou 
Miasto Rybnik - 
Zespół Szkół 
Budowlanych w 
Rybniku a 
Fundacja na 
Rzecz Ochrony 
Dóbr Kultury im. 
Stefanii Himml. 
Hlavním cílem 
projektu je 
příhraniční 
spolupráce 
s partnery na 
společném úkolu. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2020 – 
30.11.2020 

 

Klíčové aktivity: 
 
- Teoretická příprava - ochrana památek 
Pro zúčastněné žáky i učitele z obou stran hranice je velice důležité uvědomit si legislativní 
rámec ochrany památek. Na každé straně hranice je ochrana památek řešena různým 
způsobem. Proto každá ze zapojených škol uspořádá pro své žáky přednášky nebo workshopy 
na téma ochrana památek a hmotného kulturního dědictví v jejich zemi. 



Vzdělávání žáků naší školy v rámci KA bude jednak na bázi teorie,  jednak se budou věnovat - 
exkurzi na místě rekonstrukce památkově chráněné budovy. 
 
-  Odborná stáž na zámku v Rzuchowě 
KA je stěžejní klíčovou aktivitou v rámci projektu - v rámci ní bude probíhat společné 
vzdělávání a praxe žáků obou zapojených škol pod vedením Nadace. 
Žáci se naučí renovovat poškozené a zvětralé betonové prvky, cihelné vazby, naučí se 
klempířským pracím, geodetické inventarizaci, budou se věnovat krajinné tvorbě, práci s 3D 
skenerem (ZSB), dronem (SPŠ) a zpracováním výsledků ze skeneru a dronu na počítači. Žáci se 
budou v činnostech střídat, aby všichni naplnili vzdělávací program zaměřený na rekonstrukce 
památek vč. parků. 
 
- Závěrečné setkání partnerů projektu 
Klíčová aktivita je poslední stěžejní aktivitou projektu. Jejím cílem je společné shrnutí a 
zhodnocení projektu, společné sportovní utkání žáků a poznávání Opavy v rámci poznávání 
příhraničí.  

 

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 19/21 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/
0013148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příjemce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.066.753,- 
Kč 

Projekt je zaměřen 
na kombinaci 
následujících 
témat: osobnostně 
profesní rozvoj 
pedagogů a 
podpora 
extrakurikulárních 
aktivit, upevnění 
spolupráce se 
zaměstnavateli a s 
veřejností, využití 
ITC ve výuce. 
Učitelé se budou 
vzdělávat 
prostřednictvím 
aktivit: vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků, 
tandemová výuka, 
zapojení 
odborníka z praxe 
do výuky. Žáci 
budou podpořeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2019 – 
31.7.2021 



v rámci aktivity 
“doučování žáků 
SŠ ohrožených 
školním 
neúspěchem“, 
Klub pro žáky SŠ. 

 

Přírodní 
vědy 
v technických 
oborech 

 

IROP - ITI, 
výzva č. 25 – 
Střední a 
odborné školy 
II/ESF 

 

 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066
/0010749 

 

 

partner 

 

 

2.708.189,26 
Kč 

Prostřednictvím 
modernizace 
učebny chemie 
s bezbariérovým 
přístupem 
zkvalitnit výuku a 
zlepšit podmínky 
pro výuku žáků 

 

 

1.12.2018 –
31.12. 2020

 
Rozvoj 19/21 
Klíčové aktivity: 

 

 

 

Přírodní vědy v technických oborech  (žadatel MSK) – naše škola je zapojena 

Záměrem projektu je modernizovat zastaralou laboratoř chemie ze 70. let minulého století, 
tak aby odpovídala současným požadavkům výuky, vč. přilehlého skladu chemikálií. Pro 
realizaci záměru jsou nutné stavební úpravy, a pořízení nábytku, vybavení, IT a prezentační 
techniky a didaktických pomůcek (např. zdroje nízkého napětí, kahany, váhy). 
 
Bezbariérovost 
Pro zajištění bezbariérového přístupu k modernizované laboratoři budou provedeny stavební 
úpravy chodby, bezbariérově upraveno WC, pro zajištění přístupu do ostatních částí budovy 
bude pořízen schodolez. 
 
Integrace cizího jazyka do výuky a ŠVP 
Integrovaným jazykem bude jazyk anglický, integrace do výuky oboru Stavebnictví a oboru 
Geodézie a katastr nemovitostí. V rámci oboru Stavebnictví bude realizována integrace 
anglického jazyka do výuky těchto předmětů: matematika (1. – 4. ročník), fyzika (1., 2. 
ročník), chemie (1. ročník), CAD systémy (2., 3. ročník), stavební mechanika (2., 3. ročník), a 
stavební konstrukce (3., 4. ročník). V rámci oboru Geodézie a katastr nemovitostí bude 

Rozvoj 19/21 
 
Získali jsme grant vyhlašovaný MŠMT v rámci dotačního programu "OP VVV", VÝZVA Č.02_18_ 
Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II pro region 
v prioritní ose 3 OP ve výši 1.066.753,- Kč. 
Doba trvání projektu: 1. 8. 2019 až 31. 7. 2021 
 
V rámci projektu budeme pracovat na šablonách: 

2.III/5  Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ 
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 
2.III/7-e Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – varianta e) inkluze 
2.III/9  Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ 
2.III/11 Tandemová výuka na SŠ 
2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ 
2.III/18 Využití ICT ve zdělávání a) 64 hodin 
2.III/19 Klub pro žáky 

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 
2.III/23 Komunitně osvětová setkávání 



anglický jazyk integrován do výuky těchto předmětů: matematika (1., 2. ročník), fyzika (1., 2. 
ročník), chemie (1. ročník), CAD systémy (2. ročník). 
Výuka anglického jazyka bude do předmětů stavební konstrukce a stavební mechanika 
integrována formou využití vlastní textové pracovní didaktické pomůcky; anglický jazyk bude v 
hodinách těchto předmětů integrován průběžně – pomůcka bude používána po celý školní rok. 
Dále bude integrace anglického jazyka probíhat s využitím edukačních videí v anglickém 
jazyce. Videa budou využívána průběžně, frekvence min. 1 x měsíčně – část hodiny min. ve 
dvou z výše uvedených předmětů v některých ročnících, v návaznosti na probírané téma. 
Celkem tedy budou videa využita v min. 29 hodinách/rok. 
 
Mimoškolní aktivity 
V období od poloviny září do poloviny dubna, 1x týdně 2 vyučovací hodiny, bude probíhat 
příprava žáků na chemickou olympiádu. 
 
Spolupráce s partnery 
Škola bude spolupracovat s organizací Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, a to 
formou realizace edukačních workshopů na různá technická témata v návaznosti na obory, 
které jsou ve škole vyučovány (např. energetika, stavebnictví atp.). Spolupráce bude probíhat 4 
x ročně (tedy vždy 1 x za čtvrtletí), 6 celých vyučovacích hodin v jednom dni. 

 



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

V naší organizaci nemáme odborovou organizaci. 

V letošním školním roce se z důvodu koronavirové pandemie nekonaly řízené praxe žáků u 
firem. 

 

 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) 

 

               0 

V letošním školním roce z důvodu koronavirové pandemie neproběhly žákovské praxe u firem. 
Dlouhodobě spolupracujeme s firmami: 

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, 
soutěže, workshopy 



Firmy 

(jiné formy spolupráce než 
zajišťování praktického 
vyučování)  

  

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

přednášky 

Heluz, StavebninyDEK 
Provázanost teorie s praxí odborné přednášky 

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

Odborné soutěže, 
odborné exkurze  

Velux 
Provázanost teorie s praxí, motivace žáků k lepším 
výkonům 

odborné soutěže, 
workshopy  

Cetris Provázanost teorie s praxí exkurze 

DK 1,  Isotra, Slezská 
projektová společnost 

Uplatnitelnost absolventů v praxi DOD 

Metrostav, Ateliér 38 
Uplatnitelnost absolventů v praxi Veletrh povolání 

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

  

Katastrální úřad Opava,  Při získávání odborných zkušeností DOD 

 

 

 

Stipendia žáků 

 

Počet udělených 
stipendií 

Firmy poskytující stipendium 

0  
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