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Výroční zpráva 
o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle § 10, odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle § 7 

vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výroční zprávy školy a v souladu s článkem 20, bodem (2, d), Zásad vztahů orgánů kraje 

k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním 

zákonem účinné od 1. 9. 2017. Zpráva byla projednána na poradě vedení školy dne 7. 10. 2019 

a schválena Školskou radou dne 15. 10. 2019. 

Základní údaje o škole: 

Název školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace 

Sídlo školy: 746 01 Opava, Boženy Němcové  2309/22 

Charakteristika školy:  * samostatný právní subjekt, příspěvková organizace 

Moravskoslezského kraje podle zřizovací listiny ZL/196/2001, 

* střední škola, zajišťující komplexně teoretické vyučování, praktické 

vyučování, ubytování a stravování žáků. 

Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava 

Údaje o vedení školy v hodnoceném období: 

ředitel: Mgr. Miroslav Weisz 

zástupce ředitele pro teoretické vyučování, statutární 

zástupce ředitele školy: 
Mgr. Vlasta Galisová 

zástupce ředitele pro praktické vyučování: Mgr. Radek Jašek 

vedoucí ekonom: Ing. Zuzana Schiesser 

sekretariát: Bc. Kamila Vláčilová 

vedoucí stravovacího úseku: Petr Křesťan 

vedoucí provozního úseku: Alfréd Škrobánek 

Adresa pro dálkový přístup: sekretariat@soustop.cz 

mailto:sekretariat@soustoip.cz
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Údaje o školské radě:  

Školská rada byla zvolena 4. 9. 2017 a pracuje od 12. 10. 2017. V září 2019 se uskutečnily mimořádné 

volby na uvolněnou pozici – zástupce nezletilých žáků.  

Střední odborné učiliště stavební v Opavě je jedinou odbornou školou v opavském regionu 

specializující se na výuku v oblasti stavitelství. Vyučujeme obory zabývající se zpracováním dřeva 

a dále obory pro komplexní zhotovení stavebního díla. Zájemcům nabízíme odborné vzdělávání 

v sedmi tříletých oborech vzdělání s výučním listem a ve dvou čtyřletých oborech vzdělání 

s maturitní zkouškou. Jako jediná střední škola v Moravskoslezském kraji vyučujeme všechny tři tzv. 

„střechařské“ obory (tesař, klempíř, pokrývač). V těchto oborech zaznamenáváme celorepublikově 

obrovský nedostatek kvalifikovaných řemeslníků. Odborné firmy působící v této oblasti jsou 

v situacích, že musí odmítat zakázky z důvodu nedostatku pracovníků. Pro dokreslení vážnosti 

situace uvádím celkové počty žáků v jednotlivých oborech v celé ČR (údaje jsou převzaty ze statistiky 

Cechu klempířů, pokrývačů, tesařů). Počet klempířů ve všech ročnících v ČR činí 148, pokrývačů je 

51, tesařů 373. V porovnání např. s oborem elektrikář, kdy jen na naší škole evidujeme 65 žáků 

v tomto oboru, je výše popsaná situace velice neuspokojivá. Naše škola dále nabízí dva unikátní 

maturitní vzdělávací programy. Prvním z nich je operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Absolventi 

tohoto oboru získají v rámci jednoho studia dva typy vzdělání – výuční list v oboru truhlář (po 

úspěšném ukončení třetím roku studia absolvují závěrečné učňovské zkoušky), následně pokračují 

ve studiu čtvrtého ročníku a vykonávají maturitní zkoušku. Druhým oborem je mechanik 

instalatérských a elektrotechnických zařízení. Jedná se o poměrně náročný, ale velice perspektivní 

obor, ve kterém žáci probírají teoreticky, ale především i prakticky znalosti a dovednosti oborů 

elektrikář a instalatér. Kromě maturitního vysvědčení získávají absolventi také osvědčení 

o absolvování školení z vyhlášky 50 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, odborné kurzy na 

svařování plastů a pájení mědi. Dále si zájemci o studium na naší škole mohou vybrat ze 4 oborů 

vzdělávání: elektrikář, instalatér, zedník a truhlář, jejichž délka studia trvá tři roky a je ukončena 

závěrečnou učňovskou zkouškou a získáním výučního listu. Vzhledem k široké nabídce a unikátnosti 

některých oborů má škola velice širokou spádovou oblast. Kromě celého opavského regionu se jedná 

o oblasti Bruntálska, Krnovska, Vítkovska, Budišovska, Hlučínska a Bílovecka. V posledních letech se 

ovšem začínají objevovat přihlášky ke studiu na naší škole i od žáků ze vzdálenějších oblastí. Využívají 

tak možnosti studia oborů, které se v nabídce středních škol bližších jejich bydlišti nevyskytují. Tuto 

možnost podporuje i další služba, kterou žákům poskytujeme. Tou je možnost ubytování na Domově 

mládeže, který se nachází přímo ve školní budově, jejíž je součástí.  

Škola spolupracuje s mnoha dřevařskými firmami a firmami v oblasti stavebnictví, které mají velký 

zájem o zaměstnávání naších absolventů. Již v průběhu studia umožňujeme žákům vyšších ročníků 

vykonávat odborný výcvik u konkrétních firem se záměrem získat zkušenosti z reálné praxe a 

postupně se začlenit a seznámit s chodem firmy, což umožní po dokončení studia jejich hladký 

přechod do pracovního procesu. Škola umožňuje spolupracujícím firmám vykonávat před 

závěrečnými zkouškami třetích ročníků náborové akce k získání nových zaměstnanců. Zájem ze 

strany zaměstnavatelů je tak vysoký, že počet vycházejících žáků ani zdaleka nepokryje nabízené 
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možnosti zaměstnání. I přes tuto 100% jistotu uplatnění stále ve společnosti přetrvává nezájem 

o některé stavební obory. Jedná se především o výše popsané klempíře, pokrývače a tesaře. 

Bohužel, se k těmto třem profesím v posledních letech přidává také základní stavební obor zedník. I 

zde počty vyučených žáků dlouhodobě klesají. Situace se pro obor zedník stává kritickou, hrozí fatální 

nedostatek těchto odborníků na trhu práce a z toho pramení úpadek firem zabývajících se stavební 

činností. Jako ředitel školy dlouhodobě sleduji postoj veřejnosti a čelních představitelů státu 

k problematice nedostatku kvalifikovaných řemeslníků. Je velice pozitivní, že se alespoň částečně 

nastartovala celospolečenská diskuze o nutnosti vychovávat další generace řemeslníků. Bohužel, 

stavební obory jsou neustále upozaďovány na úkor strojírenského a automobilového průmyslu. Je 

nezbytné se touto situací začít zabývat na celorepublikové úrovni a přirozené handicapy stavebnictví, 

jako jsou například sezónnost, větší fyzická zátěž, horší sociální zázemí pro práci kompenzovat 

možností vyššího výdělku, získáváním zaměstnaneckých benefitů apod. I přes tento nepříznivý stav 

škola ve spolupráci se sociálními partnery intenzivně pracuje na propagaci námi vyučovaných 

stavebních oborů. Pozitivním důsledkem intenzivní práce v oblasti propagace a náborů je to, že se 

již druhým rokem zvolna zvedá počet žáků přijatých do prvního ročníků. Jak již bylo zmíněno výše, 

přetrvává malý zájem především o obor tesař, který se nepodařilo ve školním roce 2018/19 pro první 

ročníky z důvodu nezájmu žáků otevřít. Do oboru klempíř nastoupilo 6 žáků. O něco lepší je situace 

v oboru zedník a také v oboru pokrývač, kde nastoupilo 13 žáků, což v porovnání s celkovým počtem 

žáků v 1. ročnících v celé republice je velmi dobrý výsledek.  Oproti čtyřem jmenovaným oborům 

s malým zájmem evidujeme opakovaně zvyšující se zájem žáků o obory instalatér, truhlář 

a elektrikář. U maturitních oborů se rovněž projevuje zvýšený zájem o studijní obor mechanik 

instalatérských a elektrotechnických zařízení, který má velice široké uplatnění v praxi. U oboru 

operátor dřevařské a nábytkářské výroby zůstává situace v zájmu o obor stále nižší, než bychom si 

představovali. Osobně to přičítám dvěma faktorům. Mezi potencionální nové žáky a jejich rodiče 

ještě zcela nepronikla informace o možnosti získat v rámci jednoho studia dva stupně vzdělání, a to 

výuční list v oboru truhlář a dále maturitní vysvědčení pro obor operátor. Tento fakt danému oboru 

přináší nespornou přidanou hodnotu a musíme tuto informaci více propagovat mezi veřejností. 

Možným druhým důvodem může být pro nové zájemce nesrozumitelný název oboru, pod kterým si 

neumí představit konkrétní činnosti vykonávané následně v praxi. Proto chceme přistoupit ke změně 

názvu Školního vzdělávacího programu tohoto oboru.   

Zde bych chtěl ještě zdůraznit, že vykonání maturitní zkoušky s odborným zaměřením může být pro 

naše žáky v některých ohledech složitější, než pro žáky ve všeobecně vzdělávacích oborech. U nás 

musí žáci vykonat stejný typ státní maturitní zkoušky, jako žáci na všeobecně vzdělávacích oborech, 

ovšem s podstatně nižší hodinovou dotací, navíc musí zvládnout také svou odbornost, a to jak 

v teoretické rovině, tak i na praktické úrovni. Domnívám se, že tuto situaci by vyřešilo rozšíření našich 

maturitních oborů na 5 let studia nebo zavedení dvou typů maturity – všeobecně vzdělávací maturita 

x oborová maturita.  

Vedení školy soustavně pracuje na tom, aby škola kopírovala technický a technologický vývoj 

v jednotlivých oborech. Pedagogičtí pracovníci se účastní odborných školení a stáží ve firmách 

k rozvoji svých kompetencí. V rámci jednotlivých oborů vzdělání úzce spolupracujeme s významnými 
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firmami. Pokračuje spolupráce s firmou ČEZ Distribuce, kde se žáci naší školy účastní vícedenních 

stáží u výše jmenované firmy.  Prohloubili jsme spolupráci s firmou Blum a HETTICH, což jsou jedeni 

z největších světových výrobců nábytkového kování. Škole byly díky spolupráci poskytnuty sady 

různých typů nábytkového kování jednak jako ukázku jejich funkčnosti a rovněž pro nácvik montáže. 

Nově se podařilo navázat spolupráci s firmou EGGER, která škole dodala vzorky materiálů a provedla 

odborná školení pro učitele a žáky. Dalším novým významným partnerem se stala firma GINGER, 

dodavatel instalatérských instalací a technologií. Spolupráce s odbornými firmami spolu se 

zprovozněním nově vybudovaných dílen pro obory mechanik instalatérských a elektrotechnických 

zařízení, elektrikář a instalatér v dílenském areálu na Kylešovské ulici přispívá ke zkvalitnění 

podmínek výuky. Na začátku školního roku 2018/19 se podařilo zkolaudovat a plně zprovoznit zcela 

novou multifunkční počítačovou učebnu sloužící k výuce cizích jazyků. Vedení školy pokračovalo 

v obnově technického vybavení dílen odborného výcviku tak, abychom neustále drželi krok 

s technologickým vývojem v jednotlivých oborech. Pro zlepšení zázemí pedagogických pracovníků 

jsme provedli kompletní výměnu starého opotřebovaného nábytku v kabinetech. Výrobu tohoto 

nábytku zajistili v rámci odborného výcviku naši žáci oborů truhlář a operátor. Součástí školy je také 

Domov mládeže, který je umístěn ve výškové budově. Vzhledem ke značnému opotřebení celé 

budovy Domova mládeže i jeho technologických zařízení byla na základě provedené studie vedena 

jednání se zástupci MSK vedoucí k provedení celkové rekonstrukce budovy. V současné době se 

pracuje na projektové dokumentaci, která bude obsahovat jak rekonstrukci obvodového pláště 

budovy, tak celkovou rekonstrukci vnitřních prostor včetně všech rozvodů tak, aby se zvýšila užitná 

hodnota celé budovy.  

Rekonstrukce školní kuchyně  

Významnou a rozsáhlou akcí, kterou naše škola realizovala v hodnoceném období byla celková 

rekonstrukce školní kuchyně. Tato akce byla velice náročná jak po stránce finanční, tak i pracovní. 

Jednalo se o kompletní stavební úpravy zahrnující všechny části stávající stavby. Byly provedeny 

nové podlahy, stropy, přestavěny příčky, nové omítky a obklady. Nově byly rovněž provedeny 

veškeré rozvody vody, elektřiny, odpadů. Instalována byla nová vzduchotechnika. Součástí 

rekonstrukce byla kompletní obnova zastaralých a nevyhovujících technologií kuchyně. Následně 

jsme přistoupili k částečné rekonstrukci školní jídelny a podařilo se nám vytvořit moderní 

reprezentativní prostory, ve kterých se všichni naši strávnici cítí dobře. Kvalitní jídlo připravené 

pracovníky školní kuchyně spolu s příjemným prostředím dozajista přispělo ke značnému navýšení 

počtu strávníků. Pro představu o rozsahu a náročnosti rekonstrukce přidávám fotodokumentaci na 

závěr této zprávy.  

 Mgr. Miroslav Weisz, ředitel 
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Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském 

rejstříku: 

Ve školním roce 2018/2019 škola vyučovala následující obory vzdělání, všechny v denním studiu: 

Obory vzdělání s výučním listem: 

 23-55-H/01 Klempíř 

 26-51-H/02 Elektrikář 

 33-56-H/01 Truhlář 

 36-52-H/01 Instalatér 

 36-64-H/01 Tesař 

 36-67-H/01 Zedník 

 39-69-H/01 Pokrývač 

Obor vzdělání s maturitní zkouškou: 

 33-41-L/01 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 

 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 

Všechny shora uvedené obory vzdělání má škola zapsány v rejstříku škol a uvedeny ve Výpisu 

č.j.: 27603/2009-21. 

Přehled pracovníků školy: 

Pedagogičtí pracovníci podle jednotlivých součástí 

Střední odborné učiliště 
Počet 

Celkem 

způsobilost 

odborná pedagogická 

učitelé teoretického vyučování 21 21 21 

učitelé odborného výcviku 17 17 17 

Celkem 38 38 38 

V průběhu hodnoceného roku jeden učitel teoretického vyučování neměl odbornou ani 

pedagogickou způsobilost, podléhá však zákonné výjimce.  

Domov mládeže  
Počet 

celkem 

Způsobilost 

odborná Pedagogická 

vychovatelé 3 3 3 
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Nepedagogičtí pracovníci školy 

školní jídelna 5 

ekonomický úsek 5 

provozní úsek 7 

vrátné 2 

Celkem  19 
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Celkový počet pracovníků školy: 

Celkový počet pracovníků školy je 60. 

 podíl nepedagogických pracovníků 31,67 % 

 podíl pedagogických pracovníků 68,33 % 

 počet pracovníků se ZPS 2,75 pracovníka (přepočteno) 

Věková struktura pracovníků školy 

Věk počet pracovníků podíl (%) 

do 35 let 2 3,33 

36–45 let 15 25,00 

46–55 let 24 40,00 

56 let až důchodový věk 15 25,00 

v důchodovém věku 4 6,67 

Oproti předešlému sledovanému období došlo k jednomu ukončení pracovního poměru z důvodu 

uznání invalidního důchodu a jednomu na vlastní žádost. Kompenzačně tak byli přijati dva 

pedagogové pro teoretickou výuku. U nepedagogických pracovníků byl přijat na zkrácený úvazek 

jeden pracovník se změněnou pracovní schopností. Se žádným zaměstnancem nebylo třeba rozvázat 

pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. Počet pracovníků školy se navýšil o jednoho zaměstnance 

-  na číslo  60. S ohledem na mírný nárůst zájmů v oblasti  stavebních oborů ze strany potencionálních 

žáků se dá do budoucna předpokládat stagnace nebo jen opětovné  mírné navýšení  počtu 

pedagogů. Věková struktura pracovního kolektivu stále zajišťuje perspektivu i do dalších let. 

Obměnou (byť drobnou) došlo oproti minulému školnímu roku k celkovému stárnutí kolektivu. 

Podílově se navýšily kategorie v produktivním věku a nad 56 let. Počet pracujících důchodců je 

nezměněn. Jedna pedagogická pracovnice čerpá rodičovský příspěvek. 

Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 bylo přijato 157 přihlášek. Z tohoto počtu 

nastoupilo k 1. 9. 2018 do prvních ročníků 100 žáků, 15 žáků opakovalo 1. ročník. Celkový počet žáků 

prvních ročníků byl tedy 115. V předchozím školním roce bylo k 1.9. přijato 99 žáků, 7 opakovalo 

1. ročník. Celkem bylo k 1.9.2017 v prvních ročnících 106 žáků. Velký rozdíl mezi podanými 

přihláškami a žáky, kteří skutečně nastoupili k 1. 9. ke studiu lze zdůvodnit tím, že žáci mají možnost 

podat dvě přihlášky na střední školu a následně si jednu z nich vybrat. Bohužel, ještě stále je naše 

společnost, a především matky našich nových žáků „nastaveny“ tak, že si raději zvolí maturitní 

studium pro svého syna, než aby studoval „jen“ učební obor. Současný systém přijímacích zkoušek, 

kdy nejsou jasně stanovena kritéria pro přijetí na daný typ školy, tuto situaci jen podporuje a nemá 

na zvýšení počtu žáků v řemeslných oborech žádný praktický význam. 
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I když v letošním roce nedošlo k meziročnímu nárůstu nově přijatých žáků do prvních ročníků (počet 

se zvýšil o 1 žáka) je pozitivní, že nedochází opět ke snižování tak, jako v několika předešlých letech. 

Určitě k tomu přispívá systematická práce školy ve spolupráci se sociálními partnery při propagaci 

školy a řemesel, které vyučujeme. Počty nově přijímaných žáků ovšem neodpovídají reálné situaci 

a požadavkům trhu práce. Celorepublikově napříč chybí v oborech, které vyučujeme, tisíce 

pracovníků. Příčiny nedostatku zájemců o stavební řemeslné obory jsou stále stejné.   

V průběhu školního roku byli následně přijati 4 žáci, z toho:  

do 1. ročníku   1 žák 

do 2. ročníku  3 žáci 

do 3. ročníku  0 žáků 

do 4. ročníku  0 žáků 

Ve sledovaném období výrazně poklesl počet žáků přijatých v průběhu školního roku, což považuji 

za pozitivní zprávu a snad se tento trend udrží i v následujících letech. Další pozitivum nastalo v míře 

celkové fluktuace, která je ještě vysoká, ale oproti minulým hodnoceným obdobím v letošním roce 

přece jen poklesla na 57 žáků (oproti 71 žákům v předešlém roce a 96 žáků ve šk. roce 2016/2017). 

Z celkového počtu 57 byli 4 žáci přijati, 15 žáků zanechalo studia, 16 žáků ukončilo studium na vlastní 

žádost. Dalších 10 žáků přestoupilo na jinou školu, 2 žáci požádali o přerušení studia, 5 žáků požádalo 

o změnu oboru v rámci naší školy a 5 žáků bylo vyloučeno. Příčiny se neustále opakují. Mezi ty hlavní 

patří nezodpovědnost žáků, malý zájem o studium, nevhodně zvolený obor výuky a především 

značná absence. Neomluvená absence je hlavním důvodem proč 31 žáků zanechalo nebo ukončilo 

studium. Totéž platí i pro 5 vyloučených žáků. To vypovídá o jejich nezodpovědnosti ke vzdělání 

a k plnění základních povinností. Často k tomuto jevu přispívají i rodiče žáků omlouváním jejich 

absence, v případě zletilých žáků pak možnost omlouvat se sami. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání 

včetně výsledků závěrečných a maturitních zkoušek 

Prospěch žáků 

 
Počet žáků 

(k červnu)  

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Počet žáků 

s opr. zk. 

ročník 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 

1. 97 89 7 4 73 63 17 23 1 14 

2. 60 87 2 2 52 73 6 12 2 8 

3. 78 70 3 3 63 61 12 7 18 6 

4. 19 20 0 1 18 15 1 4 4 4 

Celkem 254 266 12 10 206 212 36 42 25 32 

V procentech   4,72 3,76 81,10 79,70 14,17 15,79 9,84 12,03 

Výsledky závěrečných zkoušek v řádném termínu 

 

Počet 

žáků 

2018/19 

Zkoušku 

konalo 

P
ro

sp
ěl

i 

s 
vy

zn
am

en
án

ím
 

Prospěli 

Neprospěli 
Nebylo 

připuštěno 

k ZZ z 
1

 

p
ře

d
m

ět
u

 

z 
ví

ce
 

p
ře

d
m

ět
ů

 

denní studium 

absolv. ZŠ 
42 33 6 32 1 0 9 
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Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2017/2018 

Přehled výsledků MZ v jarním termínu 

Část Předmět Obor 
Počet Úspěšně vykonalo Průměrný 

prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ 

Sp
o

le
čn

á 

ČJ 
ODNV 12 8 4 7 8 2,5 

MIEZ 14 10 6 8 10 2,6 

NJ 
ODNV 0 0 0 0 0   0 

MIEZ 1 1 0 0 1 x 

AJ 
ODNV 4 4 4 4 4 1,5 

MIEZ 1 1 1 1 1 2 

M 
ODNV 7 6 2 x x x 

MIEZ 14 11 2 x x 2 

P
ro

fi
lo

vá
 

Tech. p. v. ODNV 9 8 x x 7 3,8 

Teor. p. v. ODNV 10 9 x x 8 2,5 

TZB MIEZ 12 9 x x 9 2,8 

ELT MIEZ 12 9 x x 9 2,7 

PZ MIEZ 12 9 x x 8 3,3 

Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2017/2018 

Obor Termín 

Jarní termín Podzimní termín 

prospěl 
prospěl 

s vyzn. 
Neprospěl 

průměrný 

prospěch 
prospěl 

prospěl 

s vyzn. 
neprospěl 

průměrný 

prospěch 

 
Řádný 1 0 8 2 x 0 x x 

Opravný 1 0 7 4 1 1 6 1,5 

MIEZB 
Řádný 2 0 5 2,5 x 0 x x 

Opravný 1 0 2 2 1 0 4 2,2 

MIEZ 

ODNV 
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Vysvětlivky použitých zkratek 

DT didaktický test 

PP písemná práce 

ÚZ ústní zkouška 

ODNV operátor dřevařské a nábytkářské výroby 

MIEZ mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení  

TZB technická zařízení budov 

ELT elektrotechnika 

PZ praktická zkouška 

Tech. p. v. technická příprava výroby 

Teor. p. v. teorie přípravy výroby 

X prospěch není vyhodnocen (chybí další části zkoušky) 

K maturitní zkoušce bylo v jarním termínu přihlášeno 29 žáků, 17 žáků oboru mechanik, 12 žáků 

oboru operátor. Do tohoto počtu je zahrnuto i devět absolventů z předchozích let, kterým chybělo 

dokončit pouze některou z jednotlivých částí společné nebo profilové zkoušky. Celkově se k celé či 

dílčím zkouškám dostavilo v jarním termínu 25 žáků (čtyři neuzavřeli úspěšně ročník). 

Ve společné části si žáci mohli opět volit z matematiky a cizího jazyka. Z žáků, kteří skládali zkoušku 

poprvé se šest rozhodlo pro cizí jazyk (pět pro AJ, jeden pro NJ) a 14 žáků pro matematiku. Již 

tradičně dosahují naši žáci velmi dobrých výsledků v anglickém jazyce, doposud se nestalo, že by 

neuspěli. Bylo tomu tak i letos, kdy všichni uspěli ve všech třech částech společné maturitní zkoušky, 

a průměrná známka byla chvalitebná. Jeden žák konající zkoušku z německého jazyka bohužel 

nezvládl didaktický test a písemnou práci. V matematice naši žáci opakovaně vykazují podprůměrné 

výsledky. Uspěla čtvrtina žáků. Vedení školy se proto rozhodlo provést spolu s vyučující předmětu 

podrobnou analýzu možných příčin a najít řešení tak, aby se pokusilo v dalších letech nepříznivý 

trend zvrátit. Na základě oboustranné dohody byly učiněny personální změny u vyučujících 

matematiky v maturitních oborech. V českém jazyce a literatuře mají naši žáci standardně průměrné 

výsledky, které odpovídají typu a zaměření naší školy. 

V profilové části byli v oboru mechanik všichni žáci úspěšní, mnozí z nich měli ve svém budoucím 

oboru vynikající výsledky již v průběhu studia. V oboru operátor byl neúspěšný jeden žák, a to 

v praktické i ústní zkoušce. Tento jediný neúspěch byl způsobem zejména podceněním přípravy 

u samotného žáka. 

Žáků 3. ročníku, kteří absolvovali závěrečnou zkoušku v řádném termínu, bylo 33. Z tohoto počtu 

6 prospělo s vyznamenáním, což představuje mírný nárůst oproti loňskému roku. Pouze 1 žák 

závěrečnou zkoušku vykonal neúspěšně z jednoho předmětu. Devět žáků třetích ročníků pro své 

nedostatečné studijní výsledky nebylo k vykonávání závěrečných zkoušek připuštěno. Dva žáci podali 

žádost o opakování ročníku, ostatní vykonávali zkoušku v náhradním termínu. I zde se odráží 

nezodpovědný přístup žáků k plnění povinností. Žáci všech oborů vzdělání s výučním listem 

absolvovali závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. 
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V uplynulém školním roce pokračovala spolupráce se stavebními a dřevozpracujícími firmami. 

V rámci této spolupráce žáci navštívili řadu pracovišť, či konkrétních staveb těchto firem. Vyslechli si 

odborné přednášky, byly jim předvedeny nové technologie, materiály či nástroje. Firmy mají 

viditelnou ochotu ke hlubší spolupráci se školou a také se začíná projevovat nedostatek 

kvalifikovaných a zodpovědných řemeslníků. Máme celou řadu velmi dobrých žáků, kteří jsou 

schopni školu úspěšně reprezentovat a po absolvování závěrečných zkoušek nemají problém se 

úspěšně začlenit do pracovního procesu.  

Údaje o úspěšnosti absolventů školy na trhu práce škola získává z evidence Úřadu práce 

v jednotlivých oborech vzdělání.  

Podle pololetní statistiky k 30. 4. 2019 jsou v evidenci úřadu práce celkem 4 absolventi školy, což je 

v podstatě setrvalý stav v porovnání s minulým rokem, kdy byli v evidenci 3 absolventi.  

Podle oborů to jsou: 

 obory vzdělávání s výučním listem: 

 tesař 0 absolvent 

 klempíř 0 absolvent 

 elektrikář 0 absolvent 

 truhlář 0 absolvent 

 zedník 0 absolvent 

 instalatér 1 absolvent 

 pokrývač 0 absolvent 

 obory vzdělávání s maturitní zkouškou: 

 mechanik instalatérských elektrotechnických zařízení 1 absolvent 

 operátor dřevařské a nábytkářské výroby 2 absolvent 

Důvody a objektivní posouzení příčin evidence absolventů nemůže škola zjistit. Pravidelně školu, 

ještě v průběhu školního roku před závěrečnými zkouškami, navštěvují zástupci firem a nabízí našim 

budoucím absolventům zaměstnání napříč všemi obory vzdělání. Mají možnost a jsou ochotni 

zaměstnat i větší počet absolventů, než jsme za současné situace schopni nabídnout. Zájem firem 

o naše absolventy má rok od roku zvyšující se tendenci. Z těchto důvodů a na základě osobních 

jednání se zástupci firem jsme přesvědčeni, že absolventi evidováni na Úřadu práce, jsou zde z jiného 

důvodu, než je jejich neuplatnitelnost na trhu práce.  

Hodnocení prevence za školní rok 2018/2019 

V tomto školním roce navštěvovalo naši školu jako v předešlém školním roce cca 300 žáků. 

Každoročně má škola vypracovaný MPP pro dané období, který je pro všechny pedagogy v plnění 

prevence směrodatný a dané úkoly průběžně plníme. I nadále je našim cílem zlepšovat docházku 
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žáků do školy a udržovat dobré psychosociální klima školy. Pro utváření a formování dobrých vztahů 

v třídních kolektivech se nám již před lety osvědčil na začátku 1. ročníku příměstský adaptační 

program realizovaný školou ve spolupráci s neziskovou organizací Eurotopia CZ Opava. Jiné 

plánované aktivity se snaží pedagogové plnit převážně v rámci výuky ve všeobecně vzdělávacích 

předmětech. Velmi přínosné bylo letos navazující proškolení žáků 2. ročníků k problematice 

sociálních sítí, neboť právě ony a čas trávený na PC jsou u mladých lidí náplní volného času. Jak je 

bezpečně využívat a znát možnosti jejich zneužití žákům objasnila jako v loňském školním roce 

zkušená lektorka Linky E-Bezpečí UP v Olomouci. Co se nám každým rokem daří, je pravidelné 

zapojování třídních kolektivů do charitativních akcí, jako např. Český den proti rakovině, Srdíčkové 

dny, sbírka pro Fond Sidus apod. Udělat něco pro dobrou věc a pomoci nemocným je pro naše žáky 

velmi důležité. Během roku pracuje školní parlament, kde naši žáci řeší své školní problémy 

a nedostatky. K dispozici mají rovněž informační nástěnku k prevenci, popř. anonymní schránku 

důvěry. Každým rokem se zlepšuje docházka žáků do školy, ubývá drobných prohřešků u žáků a tím 

snížených stupňů z chování a výchovných opatření. Školní metodička prevence se průběžně vzdělává 

v oblasti prevence, ostatní pedagogové pak dle zájmu a vlastní potřeby.  

Hodnocení EVVO za školní rok 2018/2019 

Výuka základů ekologie je zařazena jako vyučovaný předmět žákům 1. ročníků a jeho náplň je 

i předmětem plánu environmentální výchovy. 

Každoročně klademe velký důraz na pozitivní a zodpovědný vztah člověka k prostředí a ke svému 

okolí. Ve škole vedeme žáky k pořádku nejen ve třídách, ale i na pracovištích. Pravidelně jednou 

týdně střídavě uklízejí okolí školy, třídí plastové lahve do určených popelnic, šetří elektrickou energii, 

větrají místnosti apod. a to nejen v teoretickém, ale i praktickém vyučování. Součástí výuky je 

pravidelné připomínání významných dnů vztahujících se k environmentální výchově a k výchově 

ke zdraví. Velkou část výuky věnujeme tématům týkajících se klimatických změn, nakládání s odpady 

a přínosné jsou znalosti základů první pomoci, které jsou v běžném životě velmi důležité. Poskytnutí 

první pomoci je zákonnou a nezbytnou povinností každého člověka. 

V tomto školním roce proběhly pravidelné exkurze do čističky odpadních vod v Opavě. Některé třídní 

kolektivy je však navštívily v rámci svých odborných předmětů a budoucí profese. Pravidelnou 

pěknou akcí, do které se naše škola zapojuje, je na jaře Den Země, kterého se účastní vybraní žáci 

a učitelé OV, kteří pomáhají při prezentaci školy a hlavně našich řemesel apod. Velmi dobrá je 

spolupráce škol s okresní koordinátorkou EVVO. 
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Zpráva o výchovném poradenství za rok 2018/2019  

Ve školním roce 2018/2019 bylo v evidenci výchovné poradkyně Mgr. Jany Montágové  celkem 56 

žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, kterým bylo školským poradenským zařízením 

vystaveno doporučení pro vzdělávání. Jednalo se o žáky s podpůrným opatřením prvního až třetího 

stupně. Do prvního ročníku školy bylo přijato 27 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Výchovná poradkyně úzce spolupracovala s pracovníky školského poradenského zařízení tak, aby 

žákům se specifickými vzdělávacími potřebami mohly být uzpůsobeny podmínky k maturitní 

zkoušce PUP MZ. V tomto školním roce se jednalo o jednoho žáka školy. Dalším čtyřem žákům 

třetího ročníku byly uzpůsobeny podmínky pro složení závěrečných zkoušek PUP ZZ. 

Řešila se prevence školní neúspěšnosti a vytvářely se předpoklady pro zlepšení prospěchu 

u neprospívajících žáků. Pozornost výchovné poradkyně se zaměřila na neomluvenou absenci žáků, 

odesílaly se dopisy zákonným zástupcům žáků.  Ve spolupráci s ostatními vyučujícími a třídními 

učiteli se řešila nejen již zmiňovaná neomluvená absence, ale i nevhodné chování žáků a nízká 

motivace k učení. Z jednání na výchovných komisích byly pořizovány zápisy, chystaly se podklady 

a formulovaly texty pro podmíněná vyloučení, případně pro vyloučení některých žáků ze studia 

za závažné porušení školního řádu. Při zpracovávání posudků na žáky školy probíhala spolupráce se 

sociálními kurátory a s Policií ČR. Výchovná poradkyně byla mezičlánkem mezi školským zařízením 

a ostatními poradenskými institucemi a v případě potřeby s nimi komunikovala. Dále se pozornost 

výchovné poradkyně soustředila na poradenskou podporu dalšího vzdělávání a pozdějšího 

profesního uplatnění žáků. Vycházejícím žákům byly předávány informace o nástavbách, případně 

možnostech studia na VOŠ či vysoké škole.  

Ve spolupráci s vedením školy a za účasti pedagogických pracovníků byly ve dvou termínech 

uspořádány dny otevřených dveří a organizovány nábory žáků na základních školách Opavska a na 

mnoha základních školách Krnovska a Bruntálska. 
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Výsledky školy v programu KVALITA ve školním roce 2018/2019  

Testování žáků 3. ročníku oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 

s maturitní zkouškou 

Předmět 

Výsledky školy  

v rámci všech testovaných 

 škol 

Výsledky školy  

vzhledem k ostatním školám s obory 

technického zaměření  

Úspěšnost 

[%] 
Percentil Percentil  

Stupně relativního 

přírůstku znalostí 

Jazyk český 76,1 4 12 4. stupeň 

Matematika 31,4 6 12 4. stupeň 

Jazyk anglický 65 8 12 3. stupeň 

Jazyk německý 38,5 11 50 3. stupeň 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Prevence negativních jevů 

NIV, Ostrava 

KVIC NJ 

PREVALIS 

2 

4 

1 

Český jazyk a literatura 
DESCARTES, Olomouc 

Konference 

1 

3 

Cizí jazyky 

KVIC Ostrava 

nakl. Oxford, Ostrava 

DESCARTES 

mezinárodní konference 

3 

6 

2 

2 

 

Občanská nauka, dějepis NIDV, Ostrava 2 

Výpočetní technika, Internet 

OSU Ostrava 

NIDV, Ostrava 

Microsoft 

Bakaláři 

1 

1 

3 

5 

Odborné předměty 

Stavebnictví 

Dřevařství 

Voda, elektro 

4 

1 

                   4 

Řízení školy, ekonomika 

NIDV, Ostrava 

Projektová činnost, semináře 

Školení k MZ 

Konference ke zkvalitňování 

výuky 

5 

4 

3 

3 

3 

 

 

Další formy studia 

a) Mgr. Vlasta Galisová, doktorský studijní program; obor Didaktika českého jazyka a literatury, 

Ostravská Univerzita v Ostravě.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků proběhlo podle plánu DVPP pro rok 2018/19.  

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Škola byla v hodnoceném období zapojena do mnoha mimoškolních aktivit a soutěží. Žáci se 

zúčastnili dostupných odborných soutěží ve stavebních oborech a sportovních soutěží. Mimo to je 

škola velice aktivní ve spolupráci např. s profesními cechy, Hospodářskou komorou, sdružením MAS 



 

 17 

Opavsko, Svazem podnikatelů ve stavebnictví.  V hodnoceném období byly aktivity školy a její 

prezentace na veřejnosti naplněny následujícími akcemi: 

Aktivity školy – spolupráce se ZŠ 

 Návštěva našeho pedagoga + žáka u žáků 9. tříd s programem představujícím stavební obory 

- Studuj řemeslo. 

 Účast zástupců školy na třídních schůzkách v ZŠ. 

 Pořádání akce pro žáky 8. tříd s názvem Den řemesel. 

 Nabídka pro ZŠ – možnost využití našich dílen pro výuku pracovních činností. 

 Spolupráce v projektu – Ponky do školek. 

 Realizace odborného školení pro učitele praktického vyučování v ZŠ a učitelky MŠ. 

Propagace na veřejnosti 

 Den země, jaro. 

 Den stromů, podzim. 

 Aktivní účast školy na Dni otevřených dveří Okresní hospodářské komory v Opavě. 

 Účast na burze škol – Informa. 

 Veletrh řemesel – ARTIFEX Bruntál. 

 Den otců v Budišově nad Budišovkou. 

 Uspořádání vícedenní akce pro žáky ZŠ – Den řemesel.  

 Ukázka stavebních řemesel u příležitosti Otevíráni turistické sezóny v Kravařích. 

 Pořádání dvou Dnů otevřených dveří pro veřejnost. 

 Propagace školy prostřednictvím letáků na vývěsních plochách a v MHD.  

 Propagace školy v tisku. 

 Aktivní spolupráce se sociálními partnery školy. 

 Umístění nabídky oborů v obecních zpravodajích. 

Inovace výchovně vzdělávacího procesu 

 Gestorství obsahu jednotného zadání závěrečných zkoušek v oboru pokrývač, vedení 

řešitelského týmu.  

 Zprovoznění nových dílen pro odborný výcvik včetně jejich vybavení novým odborným 

zařízením.  

 Účast na pokusném ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího 

dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou 

podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie 

stupně dosaženého vzdělání L a H (již třetím rokem proběhla spojená výuka odborných 
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předmětů, včetně nově vzniklých, dle nového ŠVP modelu L a H v oborech operátor 

dřevařské a nábytkářské výroby a truhlář – žáci maturitního oboru získali po úspěšném 

absolvování 3. ročníku výuční list v oboru truhlář a dále pokračují ve studiu 4 ročníku). 

 Úprava ŠVP dle požadavků sociálních partnerů a s ohledem na technologický vývoj v oborech. 

 Rozšíření spolupráce s firmami a implementace nových metod a poznatků z praxe do výuky 

prostřednictvím odborných přednášek a exkurzí na pracoviště firem. 

Spolupráce se zahraničními školami 

 Pokračování spolupráce se školou v polské Ratiboři (Zespól Szkól Budowlanych Racibórz) 

podle Dohody ze září 2003. 

 Účast našich žáků na odborných soutěžích pořádaných družební polskou školou.  

 Účast sportovních týmů žáků naší školy na mezinárodním sportovním dnu v polské Ratiboři. 

 Účast polské delegace na slavnostním setkání pracovníků školy u příležitosti Dne učitelů.  

Mimoškolní aktivity 

Aktivity v odborném výcviku 

V tomto školním roce pořádala naše škola dvě soutěže v odborných dovednostech. Jednalo se 

o regionální kolo soutěže Mistrovství České republiky – obor truhlář, které se konalo v listopadu 

a Krajské kolo soutěže -  obor elektrikář silnoproud, které se konalo v březnu. 

Největšího úspěchu v soutěžích odborných dovedností dosáhli žáci oboru tesař, kteří vyhráli jak 

krajské, tak následně finálové kolo XVII. ročníku Mistrovství České republiky – Učeň tesař. Získali titul 

Mistři České republiky pro rok 2018/19. Za úspěchy v této soutěži získal žák Zdeněk Linart ocenění 

České ručičky 2019.  

Dalším nepřehlédnutelným výsledkem bylo 2. místo žáků oboru instalatér v celostátní soutěži Měď 

v jednotlivcích a druhé místo mezi školami. Naši mladí instalatéři si vedli skvěle také ve Finálovém 

kole XV. ročníku celorepublikové soutěže Vědomostní olympiády 2019 Cechu topenářů a instalatérů 

České republiky, kde získali 2. a 7. místo. 

Výčet všech soutěží 

 Regionální kolo Mistrovství České republiky – truhlář – Opava - 4. a 8. místo. 

 Účast družstva žáků oboru tesař v soutěži „Učeň tesař 2019“ - Ostrava - 1. místo. 

 Krajském kolo soutěže odborných dovedností – „Učeň instalatér“ - Frýdek - Místek, družstvo 

2. místo, jednotlivci 4. a 6. místo. 

 XVII. ročník Mistrovství České republiky s mezinárodní účasti v Brně –  Učeň tesař - 1. místo. 

 X. ročník mezinárodní soutěže řemesel Raciborz (Polsko) – zedník – 4. místo. 

 Finálové kolo SOD Učeň instalatér 2019 – Brno – 18. místo 
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 Krajské kolo CSOD – Elektrikář silnoproud – Opava - 2. a 3. místo. 

 11. ročník celostátní soutěže MĚĎ (přes internet) – 2. místo. 

 4. ročník  soutěže - S TIPOU za tajemstvím elektronu (mechanik) – 3. místo. 

 Soutěžní přehlídka řemesel SUSO – Olomouc (zedník) – 4. místo. 

 Soutěžní přehlídka řemesel SUSO – Olomouc (truhlář) – 6. místo. 

 Krajské kolo XV. ročník celorepublikové soutěže Vědomostní olympiády 2019 – Frýdek - 

Místek (instalatér) - 4. a 7. místo. 

 Finálové kolo XV. ročník celorepublikové soutěže Vědomostní olympiády 2019 – Brno 

(instalatér) 2. a 7. místo. 

 2. ročník mezinárodní soutěže O křišťálovou kouli SYSTHERM 2019 - Sušice (elektrikář) – 9. 

místo. 

 2. ročník mezinárodní soutěže O křišťálovou kouli SYSTHERM 2019 - Sušice (instalatér) – 16. 

místo. 

 10. ročník mezinárodní soutěže O putovní pohár SYSTHERM 2019 Sušice (mechanik) – 6. 

místo. 

 IV. středoškolské mistrovství ČR v požárním sportu (Pardubice) - 20. místo. 

 

Aktivity v odborných předmětech 

Realizace odborných přednášek: 

 přednáška a exkurze ve firmě Pemi Styl  – Ing. Hadámek, Ing. Peršin – s žáky třídy 2MO – 

obor operátor 

 přednáška Rigips – suchá výstavba – Ing. Jan Ličman s žáky oboru tesař a zedník  

 přednáška Vazníky a vazníkové krovy, fa Mittek  - Ing. Jan Ličman, Ing. Michalčíková s žáky 

oboru tesař a zedník 

 odborná přednáška v Brně - Rizika při provozu plynových odběrných zařízení a prevence 

poruch – Ing. Sukeníková 

 odborné přednášky pro žáky oborů mechanik a instalatér – Ing. Pindurová  

a Ing. Sukeníková: 

 Ing. František Nemerád (firma Grundfos): odborná přednáška čerpadla 

 Ing. Martin Preclík (firma Korado): odborná přednáška otopná tělesa 

 P. Červenka (firma John Guest Czech): odborná přednáška instalace rozvodů vody 

 Pavel Mališka (firma Wavin Ekoplastik): odborná přednáška materiály 

 P. Měřínský: přednáška o mědi  

 Pan Ivo Fischer (Alcaplast): odborná přednáška v oblasti sanitární techniky - WC 

moduly, odtokové žlaby, sifony, podlahové vpusti atd. 

 P. Jeřábek: odborná přednáška podlahové vytápění 
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Realizace odborných exkurzí: 

 stavební výstava Infotherma v Ostravě - žáci všech učebních a maturitních oborů + 

všichni vyučující  

 exkurze s žáky Pila Hradec nad Moravicí – Ing. Hadámek + žáci dřevozpracujících oborů 

 exkurze na pilařských provozech – Pila Vlček v Brance a pila CARMAN – WOOD – Ing. 

Hadámek s žáky 4MO - operátor 

 exkurze po historických budovách v Opavě - Ing. Hadámek s žáky 4MO 

 exkurze a přednáška fa ISOTRA - výrobce stínící techniky - Ing. Hadámek s žáky 4MO - 

operátor 

 exkurze Kostel sv. Václava v Opavě na Solné ulici - OKO – Ing. Michalčíková s žáky 3ZTT – 

zedník  

 exkurze – Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě; zateplení obytných domů 

v centu Opavy - Ing. Michalčíková s žáky 3ZTT – zedník  

 exkurze na staveniště a odborné vycházky v rámci odborných předmětů stavebních – obor 

pokrývač a klempíř – Ing. Vladimír Ličman 

 exkurze ČOV v Opavě – Ing. Sukeníková, Ing. Pindurová s žáky oborů instalatér a mechanik 

 exkurze do Areálu Dolních Vítkovic - Malý svět techniky U6; prohlídka + pásmo pro žáky 

Nenech mozek vydechnout - Ing. Sukeníková, Ing. Pindurová s žáky oborů instalatér 

a mechanik 

 návštěva Dolních Vítkovic - vysoké pece, dále přednáška Železo, mistr proměny 

 – Ing. Sukeníková, Ing. Pindurová + žáci 

 návštěva stavebnin Janík v Opavě, Bílovecká ulice – učitelé OP předmětů s žáky; aktuální 

zařazení do výuky 

 návštěva rozvodny elektrické energie v Opavě – Ing. Kocian 

Účast vyučujících na odborných seminářích 

 návštěva podniku RD Rýmařov – v rámci vzdělávání pedagogů – Ing. Hadámek 

 seminář ZAPATECH – betony nové generace – Ing. Michalčíková 

 seminář Moderní stavební materiály 2019 – Ing. Jan Ličman 

 seminář Digitální nástroje pro projektanty – ověřeno v praxi – Ing. Jan Ličman 

 seminář Konstrukce a betony pro jejich zhotovení I. – Ing. Jan Ličman 

 Veletrh vzdělávání - OC Breda – Ing. Vladimír Ličman 

 návštěva výstavy Střechy, Stavba 2019 Ostrava – Ing. Hadámek 

 účast na dvoudenní konferenci o vytápění a instalacích TZB v Hradci Králové 

 - Ing. Pindurová, Ing. Sukeníková 

Sportovní aktivity 

 Okresní středoškolské hry v LA družstev. 

 Okresní středoškolské hry v přespolním běhu družstev. 
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 Okresní středoškolské hry ve stolním tenise. 

 Okresní středoškolské hry v basketbalu. 

 Okresní středoškolské hry ve volejbalu. 

 Okresní středoškolské hry ve florbalu. 

 29. ročník memoriálu Martínka ve volejbalu. 

 Okresní středoškolské hry v plážovém volejbalu. 

 Okresní středoškolské hry ve šplhu bez přírazu. 

 Okresní středoškolské hry v kopané. 

 Turnaj v sálové kopané ve Frýdku – Místku. 

 Cenné je opětovné vítězství oboru instalatér ve futsalu, kde jsme získali za 1. místo putovní 

pohár (3x po sobě). 
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Vzdělávací a kulturní akce 

 Divadélko pro školy na téma Romantismus není jen romantika – 4MO + ostatní maturitní 

třídy. 

 Divadlo Petra Bezruče Ostrava – Maryša pro 4MO. 

 Návštěva Světa techniky v Ostravě – maturitní třídy. 

 Praha – poslanecká sněmovna, Divadlo na Vinohradech, Národní divadlo, Vyšehrad, 

Technické muzeum (3MO). 

 Pomoc žáků třídy 3MO žákům Základní školy pro tělesně postižené v Opavě. 

 Exkurze na Úřad práce - všechny 3. ročníky a 4. ročník. 

 Pravidelné návštěvy Obecního domu (OKO), přednášky odborného charakteru. 

 Návštěvy Domu umění v Opavě – hodiny koncipované pro žáky středních škol. 

 Koncert na Církevní konzervatoři. 

 Návštěva kina Cinestar Opava pro všechny žáky školy. 

 Návštěva Osvětimi a Krakova pro maturitní ročníky. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve sledovaném období ve škole neproběhla žádná inspekční činnost.  

Základní údaje o hospodaření 

O hospodaření školy podrobně vypovídá Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 

včetně rozborů hospodaření za kalendářní rok 2018, kterou škola odevzdala v březnu 2019.  

Rok 2018 Závazný ukazatel v Kč Skutečnost v  Kč 

Přímé výdaje 26 087 028 26 087 028 

z toho: prostředky na platy 18 935 371 18 935 371 

OON 100 000 100 000 

zákonné odvody 6 472 058 6 444 253 

ONIV náhrady 0 0 

ONIV přímý  200 890 227 414 

Provozní výdaje 8 721 231 8 242 193 

v tom: provozní náklady 6 325 000 6 325 000 

účelové prostředky na krytí odpisů 690 000 690 000 

 

účelové prostředky na stipendia  600 600  121 600 
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Estetizace vchodových prostor šk. budovy 91 981 91 981 

Studie využití budovy domova mládeže 78 650 78 650 

Rekonstrukce školní jídelny - vybavení 935 000 934 962 

Rozpis závazných ukazatelů byl splněn takto: 

Závazné ukazatele byly splněny. Mzdové prostředky byly čerpány v plánované výši. U zákonných 

odvodů, včetně FKSP vznikla úspora 26 524,- Kč, která byla použita na vyšší čerpání položky „přímý 

ONIV“. Z přímého ONIVu bylo hrazeno zákonné úrazové pojištění  zaměstnanců, náhrady za dočasné 

pracovní neschopnosti, maturitní a závěrečné zkoušky a příspěvek na stravování zaměstnanců. 

Celkem byly příspěvky a dotace MŠMT dodrženy. Příspěvky a dotace zřizovatele byly čerpány beze 

zbytku a dle stanovených účelů. 

V závazných ukazatelích nám byl stanoven limit počtu zaměstnanců pro rok 2018 ve výši 54,80 osob. 

Dosažená skutečnost činí 55,056 přepočtených osob, což je o 0,256 osoby více. 

V hodnoceném roce vytvořila škola zlepšený výsledek hospodaření 

 Celkem 197 841,44 Kč 

 z toho: hlavní činnost  246,95 Kč 

 doplňková činnost 197 594,49 Kč 

Hospodářský výsledek – zisk byl vytvořen v doplňkové činnosti. V hlavní činnosti byly čerpány 

náklady na  úrovni výnosů. Reálný zisk činí 246,95 Kč. V  doplňkové činnosti byl zisk (197 594,49 Kč) 

dosažen ze 49,98 % pronájmem ubytovacích prostor a poskytnutím práv umístění, z 32,93 % 

provozováním bufetu, dále ziskem z poskytovaných stravovacích a ubytovacích služeb - 15,88 %. 

Zbylých 1,21 % tvoří zisk z  krátkodobého pronájmu učeben a realizovaných drobných stavebních 

zakázek. 

Mzdové prostředky byly čerpány v rozepsané výši. Souhrnně mírně vzrostly a to díky jednak 

celoplošnému navýšení mezd Ministerstvem školství a jednak poskytnutím účelových prostředků 

v souladu s rozvojovým programem MŠMT na podporu odborného vzdělávání v oborech klempíř, 

elektrikář - silnoproud, operátor dřevařské a nábytkářské výroby, truhlář, instalatér, tesař, zedník, 

pokrývač a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (účel. znak ÚZ 33049) v celkové 

výši 558,3 tis. Kč, které mimochodem zaznamenaly opětovné meziroční snížení o a to -25 % 

(předchozí rok byl rovněž pokles – 14 %).  Zřizovatel dále poskytl jednorázový příspěvek na posílení 

mzdových prostředků v rámci provozní dotace příspěvek na administrativní zátěž ve výši 41 tis. Kč. 

S ohledem na očekávaný vývoj v zájmu o stavební a dřevozpracující řemeslné obory, kdy zájem 

ze strany zaměstnavatelů několikanásobně převyšuje dosavadní počty absolventů a také zvyšující se 

zájem veřejnosti, médií a politiků o oblast učňovského školství, lze předpokládat v budoucnu větší 

počty nově přijatých žáků. 
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 Všechny výše uvedené dotační tituly jsou uváděny v rozsahu mzdové náklady + zákonné odvody + 

tvorba FKSP. Průměrná mzda u pedagogů vzrostla o 13 %, u nepedagogických o 17 %. Souhrnně 

za celou organizaci činí navýšení konečných 13% (při nižší průměrné mzdě nepedagogů se jejich 

navýšení v souhrnu do celkového navýšení nepromítlo). V absolutní hodnotě činila průměrná mzda 

u pedagogů 33 281,- Kč, u nepedagogických pracovníků pak 20 934,- Kč. 

Za období leden – červen 2019 vykazuje škola zisk 1.408 tis. Kč. Zisk v hlavní činnosti je ale ovlivněn 

způsobem rozpisu přímých nákladů (vždy na dva měsíce dopředu) a dále nižší provozní nákladovou 

potřebou ke konci školního roku (vyšší položky nákladů se očekávají v prázdninových měsících 

s ohledem na servisní a údržbové práce). Doplňková činnost vykazuje zisk z pronájmu, prodeje zboží 

v bufetu, ubytovacích a stravovacích služeb.  

Při aktualizaci výkonů k 1. 9. 2019 dochází k mírnému nárůstu počtu žáků školy i počtu ubytovaných 

žáků a studentů. S ohledem na tyto skutečnosti předpokládáme, že do konce kalendářního roku 

2019  budou  zdroje ve mzdové oblasti dostačující. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

 Program na podporu odborného vzdělávání MŠMT ve školním roce 2018/2019. 

 Šablony pro rozvoj vzdělávání. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

vzdělávání 

Škola má připraveny vzdělávací programy pro všechny učební obory, které vyučuje. V rámci 

programu UNIV 2 KRAJE a UNIV 3 má škola připraveny tyto profesní kvalifikace: tesař, pokrývač 

skládaných krytin, pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech, pokrývač skládaných krytin 

historických budov.  

Ve školním roce 2018/19 se žádný kurz v rámci celoživotního vzdělávání neuskutečnil. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 Na přelomu let 2016 a 2017 byl zahájen projekt spolufinancovaný Ministerstvem pro místní 

rozvoj s názvem „ Přístavba nových učeben pro naplnění klíčových kompetencí technických 

a řemeslných oborů“. Cílem projektu bylo vybudování a vybavení nových dílen 

pro praktickou výuku oborů instalatér, elektrikář a mechanik instalatérských 

a elektrotechnických zařízení. Tato investiční akce byla zrealizována do konce roku 2018 a od 

ledna 2019 byly dílny uvedeny do plného provozu. Následně probíhalo administrativní a 
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finanční vyhodnocení a ukončení projektu. I tuto fázi se podařilo škole úspěšně realizovat a 

došlo k proplacení finančních nákladů z fondu EU.   

 Na podzim roku 2017 byl zahájen projekt „Šablony pro SŠ a VOŠ I.“, jehož ukončení je 

naplánováno na září 2019. Cílem projektu je další vzdělávání pedagogů a podpora spolupráce 

školy s podnikatelskými subjekty soukromého sektoru. 

 V září 2018 byla zahájena realizace celkové rekonstrukce školní kuchyně včetně stavebních 

úprav, nových rozvodů, instalace vzduchotechniky a nových technologií. Finančně byla tato 

akce pokrytá z prostředků Krajského Úřadu MSK. Administraci projektu zajišťovala škola. 
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Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání 

Počet firem Dlouhodobě spolupracující firmy 

17 

HON okna dveře s.r.o., HON a.s., Slezské stavby Opava, s.r.o., TESKO okna, dveře, 

AG Energocom s.r.o., Albreko s.r.o., Farma Hlubočec s. r. o., Velkoobchod Kramný 

s.r.o., ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o., Ing. Daniel Kozel - DK1, Holuša montáže s.r.o., 

Benko klima s.r.o., EKOternit s.r.o. Střechy Hromada s. r. o. Balnabet s. r. o., Gienger 

spol. s. r. o.,  

 

Spolupracující partner Hlavní oblasti a přínosy spolupráce Forma spolupráce 

Profesní organizace 

Hospodářská komora 

Zvyšování prestiže stavebních oborů, 

spolupráce při zabezpečování odborného 

výcviku u odborných firem. 

Předávání osvědčení 

o zisku výučního listu, 

konzultace problémů 

s realizací odborného 

výcviku u odborných 

firem. 

Svaz podnikatelů 

ve stavebnictví 

Umožnění získání nejnovějších poznatků 

z oboru stavebnictví. 

Zvyšování prestiže stavebních oborů. 

Přístup k normám 

a poskytování 

informací o vývoji 

stavebnictví. 

Předávání osvědčení 

absolventům. 

Cech klempířů, 

pokrývačů a tesařů 

Popularizace nedostatkových oborů pokrývač, 

klempíř, tesař. Motivace k dosažení lepších 

výsledků ve vzdělávání. 

Pořádání odborných 

setkání škol vyučujících 

tyto obory. Organizace 

odborných soutěží. 

Cech instalatérů ČR 

Popularizace nedostatkového oboru 

instalatér. Motivace k dosažení lepších 

výsledků ve vzdělávání. 

Organizace soutěží, 

organizace odborného 

vzdělávání pro učitele 

odborných předmětů, 

odborné konference 

k problematice školství 

a zprostředkování 

aktuálních informací 

z oboru. 

  



 

 27 

Firmy 

Hon a.s. 
Spolupráce při výuce CNC strojů.  

Umožnění odborných exkurzí do výroby. 

Semináře, exkurze 

a praxe pro učitele 

a žáky. Spoluúčast na 

náborových akcích. 

Ing. Libor Valušek s. r. o. 
Rozšíření možností výuky, předávání nových 

poznatků z oborů truhlář, operátor DNV. 

Předváděcí akce, 

provoz CNC. 

Slezské stavby Opava, 

s.r.o. 

Spolupráce při náboru žáků do stavebních 

oborů. 

Umožnění odborných exkurzí do výroby. 

Spoluúčast 

na náborových akcích. 

Exkurze. 

ARGOS elektro s.r.o. 
Rozšíření možností výuky, předávání nových 

poznatků z oborů elektrikář a MIEZ. 

Předváděcí akce, 

poskytnutí spotřebního 

materiálu pro výuku. 

SMS elektro 
Rozšíření možností výuky, předávání nových 

poznatků z oborů elektrikář a MIEZ. 

Předváděcí akce, 

poskytnutí spotřebního 

materiálu pro výuku. 

GIENGER spol. s r.o. Odborné přednášky, materiál pro výuku. 

Přednášky, předváděcí 

akce, materiál 

pro výuku. 

Nádeníček interiéry s. r. o.  
Rozšíření možností výuky, předávání nových 

poznatků z oborů truhlář, operátor DNV. 

Předváděcí akce, 

provoz CNC. 

Hanzlík a Hanzlík s. r. o.  
Rozšíření možností výuky, předávání nových 

poznatků z oborů truhlář, operátor DNV. 

Předváděcí akce, 

provoz CNC. 

ToBig nářadí 
Odborná instruktáž spojená s praktickými 

ukázkami pro žáky naší školy. 

Zvýhodněné ceny 

nářadí. 

Giacominy Czech s. r. o. Odborné přednášky, materiál pro výuku. 
Přednášky, materiál 

pro výuku. 

Balnabet s. r. o.  
Rozšíření možností výuky, předávání nových 

poznatků z oborů truhlář, operátor DNV. 

Exkurze a praxe 

pro učitele a žáky. 

Spoluúčast na 

náborových akcích. 

Truhlářství Ladislav 

Džemla 

Rozšíření možností výuky, předávání nových 

poznatků z oborů truhlář, operátor DNV. 

Předváděcí akce, 

provoz CNC. 

 

Další partneři 

Okresní hospodářská 

komora 

Spolupráce při propagaci řemesel, 

zprostředkování kontaktů s odbornými 

firmami. 

Osobní jednání. 
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Magistrát města Opavy 
Zlepšení podmínek pro výuku oborů 

pokrývač, klempíř a tesař. 

Zvýhodněný pronájem 

prostoru pro konání 

odborného výcviku. 

MAS Opavsko 
Propagace řemesel mezi žáky ZŠ a jejich 

učiteli. 

Organizování exkurzí, 

školení, přednášek, 

jednání s výchovnými 

poradci na ZŠ. 

 

Stření odborné učiliště stavební v Opavě poskytuje svým žákům pro podporu a zlepšení jejich 

studijních a pracovních výsledků dvě formy stipendia. Jedná se o krajská stipendia a firemní 

stipendia. Obě jsou vypláceny žákům na základě jasně daných pravidel a kritérií, které jsou 

formulovány ve Stipendijním řádu. Tento je zveřejněn na webových stránkách školy.  

Informace o poskytnutých krajských stipendiích 

Finanční prostředky pro vyplacení tohoto stipendia poskytuje ve 100 % Krajský úřad MSK. 

Krajská stipendia 

ve šk. r. 2018/2019 

1. pololetí 2. pololetí 

Počet 
žáků 

Vyplaceno 
v Kč 

Počet 
žáků 

Vyplaceno 
V Kč 

Prospěchová stipendia 47 69.000 46 75.000 

Motivační stipendia 75 200.500 68 188.000 

 

Informace o poskytnutých firemních stipendiích 

Finanční prostředky pro vyplacení tohoto stipendia poskytují ve 100 % sociální partneři školy, tedy 

spolupracující odborné firmy.  

Firemní stipendia 
ve šk. r. 2018/2019 

1. pololetí 2. pololetí 

Počet 
žáků 

Vyplaceno 
v Kč 

Počet 
žáků 

Vyplaceno 
V Kč 

 39 84.000 48 108.000 

 

Firmy poskytující stipendium 

Holuša montáže s.r.o., Slezského odboje 340, Háj ve Slez. 

BENKO KLIMA s. r. o., nám. sv. Trojice 15, Opava 

Moravskoslezské cukrovary, a.s., odštěpný závod Opava, Vávrovice 273, Opava 

ELEKTRO - FA. PAVELEK, s.r.o., Ostravská 54, Opava 
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Respol s.r.o., Hlavnice 50 

Salamon Lubomír, Osvobození 124, Čavisov 

Winkler Petr, Tylova 412, Velké Hoštice 

Černý Martin, Bílá Bříza 456/9, Štěpánkovice 

Stolařství Holaň, s.r.o., Ječmínkova 64, Ostrava - St. Bělá 

Petr Weiss, Jasanova 435/14, Štěpánkovice 

Cábel Martin, Nádražní 245, Opava 

Dušek Marek, Pod Hanuší 603, Hradec nad Moravicí 

KAP s.r.o., Rybářská 12, Opava 

FRIKO OPAVA, s.r.o., Nádražní 105, Mokré Lazce 

Gass-eko s.r.o., Ostravská 1929/16a, Hlučín 

Ján Dopirjak, Štáblovice 198 

Melich Ladislav, Sádek 103, Velké Heraltice 

Milan Válek - TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o., A. Vaška 78, Háj ve Slezsku - Smolkov 

Zemek Radim, Jakubčovice 92, Hradec nad Moravicí 

Karel Vavřínek, Záhumenní 48, Žimrovice 

LANEX a.s., Hlučínská 96/1, Bolatice 

MIVOTOP s.r.o, Chelčického 124/33, Opava 

Jan Brenkus, Valšov 9, Valšov 

Farma Hlubočec s.r.o., Smetanova 517, Hradec nad Moravicí 

TESCO Kolovrat s.r.o., Lesní Albrechtice19 

ALBREKO s.r.o., Školní 278, Branka u Opavy 

Martin Schneider, U Lesíka 272/8, Opava 

4BigPower s.r.o., Osadní 869/32, Praha 7 

Zemborski Marcel, Na malé straně 123, Velké Heraltice 
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Zapojení školy do projektové činnosti 

Nově zahájené projekty: 

Ve sledovaném období byl nově zahájen velký projekt, a to jak po stránce finanční, tak i technické realizace s názvem: Rekonstrukce školní kuchyně. 

Náročnost tohoto projektu spočívala také v jeho časové omezenosti. Bylo potřeba v co možná nejkratší době opět kuchyni zprovoznit a zajistit tak 

možnost stravování pro naše žáky a zaměstnance. Projekt byl ve školním roce 2018/19 dokončen.  

Projekty již v realizaci (minulý školní rok tj. 2018/2019) 

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 

Šablony 

pro rozvoj 

vzdělávání  

výzvy OP VVV CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006450  Příjemce dotace 806 686,00 Kč 

Zlepšení kvality 

vzdělávání a výsledků 

žáků v klíčových 

kompetencích. 

10. 2017 

až  

9. 2019.  

Modernizace 

výuky jazyků 

v SŠ MSK 

IROP 

 Partnerská škola, 

předkladatelem 

projektu je Krajský 

úřad MSK. 

25.000,000 
Zlepšení jazykových 

kompetencí žáků. 

2017 

až 

2020 

Přístavba 

nových 

učeben 

IROP CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002727 Příjemce dotace 10 725 019,86 

Cílem projektu je 

vybudování nové 

přístavby budovy, která 

6.2017 

až 

12.2018 
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pro naplnění 

klíčových 

kompetencí 

technických 

a řemeslných 

oborů 

svou funkční náplní 

částečně nahradí 

a rozšíří. Stávající 

výukové prostory 

odborného výcviku 

v rámci dílenského 

areálu učiliště na ulici 

Kylešovské 18a 

v Opavě. 
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše škola 

pořádá)  

Ne 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 

kvalifikace) 

Ne Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ne Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ne Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání) 

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

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

Ne Vzdělávání seniorů 

Ne Občanské vzdělávání 

Ne Čeština pro cizince 

Ne Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ne Jiné – vypište:……………………………. 
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Ukázka průběhu rekonstrukce školní kuchyně 
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