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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

ÚPLNÝ NÁZEV ŠKOLY 
St ední pr myslová škola stavební, eské Bud jovice, Resslova 2 

Poštovní adresa: 

St ední pr myslová škola stavební, Resslova 2, 372 11 eské Bud jovice 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
St ední pr myslová škola stavební v eských Bud jovicích je ve ejná škola. 

Škola umož uje student m bezplatné ty leté studium, zakon ené maturitní 
zkouškou. Je ur eno pro chlapce a dívky, kte í ukon ili devátý ro ník základní školy 
a pro uchaze e po vyu ení. Škola poskytuje též možnost dálkového studia. 

izovatelem školy jako p ísp vkové organizace je Jiho eský kraj. 

 

VEDENÍ ŠKOLY 
editel školy:   

RNDr. Vladimír Kostka tel. .: 387 001 415 e-mail: reditel@stavarna.eu 
Sekretariát editele:   
Marcela Perniká ová tel. .: 387 001 411 e-mail: sps@stavarna.eu 
Zástupce editele 
(statutární zástupce): 

  

PaedDr. Alena Stachová tel. .:  387 001 413 e-mail: stachova@stavarna.eu 
Zástupce editele:   
Ing. Karel Hes 
(do 30. 6. 2011) 

tel. .:  387 001 416 e-mail: hes@stavarna.eu 

Ing. Hana Kone ná 
(od 1. 7. 2011) 

tel. .:  387 001 416 e-mail: konecna@stavarna.eu 

Vedoucí praxí:   
Ing. Zden k Horkel tel. .: 387 001 425 e-mail: horkel@stavarna.eu 
Hospodá ské odd lení:   
Ing. Lenka Klabouchová tel. .: 387 001 414 e-mail: klabouchova@stavarna.eu 

íslo faxu 387 001 410  
 

D LEŽITÁ ÍSLA 
 REDIZO 600 008 185   
 IZO (st ední škola) 060 076 089 
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  600 76 089 
Bankovní ú ty:  5738231 / 0710 

214514605/0300 

ID datové schránky: shckbdf 

Web adresy: www.spsstavcb.cz 

  www.stavarna.eu 

  www.stavarna.com 

 

ŠKOLSKÁ RADA 
edseda Ing. Petr ížek 

lenové  Mgr. V ra ervenková 

Ivana Hlavinková 

Ing. Roman Gottfried 

Ing. Zden k Hanzal 

Ing. Michal Stecher 

Školskou radu je možno kontaktovat prost ednictvím e-mailu Ing. Romana 
Gottfrieda gottfried@spsstavcb.cz. 

Funk ní  období  školské  rady  skon ilo  30.  srpna  2011.  V  souladu  s  platnými  
edpisy prob hla volba len  školské rady za pedagogické pracovníky, za rodi e 

žák  a zletilé žáky školy a jmenování len  školské rady za z izovatele. 

lenové školské rady od 1. 9. 2011: 

  Mgr. V ra ervenková 

Ing. Roman Gottfried 

Ing. arch. Ji í Myslive ek 

Karel Vácha 

Ing. Petr ížek 

Ing. Vladimír Boršek 
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2. P EHLED OBOR  VZD LÁNÍ 
Pro školní rok 2010/2011 má škola ve školském rejst íku zapsány tyto vzd lávací 

programy: 

36-47-M/001 Stavebnictví (dobíhající) 
 pro denní studium 
 pro dálkové studium 

36-46-M/002 Geodézie 
 pro denní studium 

36-47-M/01 Stavebnictví - školní vzd lávací program 
 pro denní studium 
 pro dálkové studium 
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3. ZABEZPE ENÍ INNOSTI ŠKOLY 

3.1. PERSONÁLNÍ ZABEZPE ENÍ INNOSTI ŠKOLY 

LEN NÍ ZAM STNANC  PODLE V KU A POHLAVÍ 
k muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 
21 - 30 let 1 2 3 4,7 
31 - 40 let 3 3 6 9,4 
41 - 50 let 8 14 22 34,3 
51 - 60 let 10 12 22 34,3 
61 a více let 7 4 11 17,3 

Celkem 29 35 64 100,0 
% 45 55 100,0 x 

LEN NÍ ZAM STNANC  PODLE VZD LÁNÍ A POHLAVÍ 
vzd lání dosažené muži ženy celkem % 

Základní 0 2 2 3,1 
Vyu en 0 3 3 4,7 
st ední odborné 0 0 0 0 
úplné st ední 3 3 6 9,4 
vyšší odborné 0 0 0 0 
Vysokoškolské 26 27 53 82,8 

Celkem 29 35 64 100,0 

LEN NÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK  PODLE ODBORNÉ KVALIFIKACE 
odborná kvalifikace spl uje 

kvalifikaci 
nespl uje 
kvalifikaci celkem % 

itel všeobecn -
vzd lávacích p edm  21 5 26 49 

itel odborných p edm  21 6 27 51 
itel odborného výcviku 0 0 0 0 

Celkem 42 11 53 100,0 
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P EHLED PRACOVNÍK  PODLE VZD LÁNÍ A APROBOVANOSTI 

Pedagogi tí pracovníci 
 

íjmení, jméno, titul za .1) rok 
nar. nejvyšší dokon ené vzd lání rok ukon ení vyu uje 

edm m pozn. 

Kostka Vladimír RNDr.  1955 Univerzita 
J.E.Purkyn  Brno 

Fa. 
írodov deck

á 
Numerická 
matematika 

1981 RNDr. 
1981 

ICT Chybí  DPS   

Bohá  Št pán Ing. U 1959 VUT Praha Fa stavební 
Pozemní stavby 

1984 DPS 2006 POS,VYT,KOC   

Bohdal Bohuslav 
Mgr. 

U 1952 Pedagogická 
fakulta eské 
Bud jovice 

MAT-FYZ pro ZŠ 1975 Dopl k. 
stud. pro 
SŠ   1981 

MAT,FYZ   

Bou ek Otakar Ing. UD 1941 VUT Praha Fa stavební 1964 DPS 1977 STK   
Brož Vladimír Ing. 
arch. 

U 1963 VUT Praha Fa architektury 1988  ARC, ODK Chybí  DPS   

Bubení ková Zde ka 
Ing. 

U 1961 VŠ chemicko-
technologická 
Praha 

Fa 
potraviná ské.a 
biochemické 
technologie 

1984 DPS 1994 STM,CHE,PRA, 
BIE 

  

Codl Miroslav Mgr. U 1955 Pedagogická 
fakulta eské 
Bud jovice 

MAT.- TV   pro 
ZŠ 

1979 Dopl k. 
stud. pro 
SŠ  1984 

TEV   

Crha Miroslav Mgr. U 1979 Jiho eská  
Univerzita 

eské Bud jovice 

Pedagogická 
fa       
CJ – NJ  pro SŠ 

2002  JL,NEJ   
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íjmení, jméno, titul za .1) rok 
nar. nejvyšší dokon ené vzd lání rok ukon ení vyu uje 

edm m pozn. 

ková Jarmila 
Ing. 

U 1962 VUT Praha Fa stavební  
geodézie a 
kartografie 

1990 DPS  2004 GEO, GEV   

echová V ra Ing. U 1959 VŠ chemicko- 
technolog. Praha 

Fa-technologie 
paliv a vody 

1983  CHE Chybí  DPS   

erná Šárka Mgr. U 1975 Jiho eská 
Univerzita eské 
Bud jovice 

Pedagogická 
.fa      
MAT-VT pro SŠ 

1998  MAT, ICT   

ervenková V ra 
Mgr. 

U 1953 Universita Karlova 
 Praha 

Fa 
matematicko-
fyzik.     MAT - 
DEG  pro SŠ 

1977  MAT,DEG,   

Do ekalová Jana 
Mgr. 

U 1972 Univerzita Karlova 
Praha 

Fa 
matematicko-
fyzik.      MAT-
DEG. pro SŠ 

1996  MAT,DEG, ICT  RD 
do11.7.10  

Drnková Ivana Ing. U 1957 VUT Praha Fa stavební - 
Vodní hospod. 
a vodní stavby  

1982 
 

DPS   1988 EKO   

Filler Lukáš Mgr., DiS. U 1983 VOŠ pedagogická 
Litomyšl 
 
JU .Bud jovice 

Pedagogika 
volného asu – 
orientace TV 
TV-Zem pis pro 
II.st.ZŠ 

2006 
 
 
2011 

 TEV Chybí 
aprobace 
Pro SŠ 

 

Gottfried Roman Ing. 
 

U 1968 VUT Praha Fa stavební – 
konstrukce a 
dopravní 
stavby 

1994 DPS 2008 STK, SME   

Kratochvílová Jana 
Ing. 

UD 1936 VŠ zem lská 
Praha 

Fa 
agronomická 

1959 itelství 
chemie 
1977 

CHE   
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íjmení, jméno, titul za .1) rok 
nar. nejvyšší dokon ené vzd lání rok ukon ení vyu uje 

edm m pozn. 

Dundová  Jana Mgr. U 1966 Univerzita Karlova 
Praha 

Fa 
matematicko-
fyzik. MAT-DEG 

1989  MAT,DEG, VYT   

Kurfirstová Barbora 
Mgr. 

U 1981 Jiho eská 
Univerzita  CB 

Fa 
pedagogická  
AJ-FJ pro ZŠ 

2007 
 

 ANJ Chybí 
aprobace 
pro SŠ 

 

Hanzal Zden k Ing. U 1961 VUT Praha Fa stavební – 
pozemní stavby 

1985 DPS 1988 SME   

Hegr Daniel Mgr. U 1977 Jiho eská  
Univerzita B 

Pedagogická 
fa  
 AJ-NJ pro ZŠ 

2004 AJ pro SŠ 
3.9.08 

ANJ   

Hes Karel  1952 Vojenská 
akademie  Brno 

Fa -  inž 
.pozemních  
vojsk 
Geodézie - 
kartografie 

1976 DPS  1997 GEO, 
ZAS,EKO,PRA 

  

Horkel Zden k Ing.  1960 VUT Praha Fa stavební  
pozemní stavby 

1987 DPS  1997 POS,KOC,VYT   

Jerhot Vratislav Ing.  U 1952 VUT Praha Fa stavební - 
Ekonomika a 
ízení 

stavebnictví  

1976  ARC Chybí  DPS   

Klierová Mária Mgr. UD 1944 Univerzita Šafárika   
Košice 

Fa filozofická          
SJ - D 

1968  OBN   

Kronika Michal Ing. U 1963 VUT Praha Fa stavební-
pozemní stavby 

1986  DEG Chybí  DPS   

Kone ná Hana Ing. U 1969 VUT Brno Fa stavební –
pozemní stavby 

1993 DPS  2000 POS,KOC,ODK   

Konopová Hana Ing. U 1955 VUT Praha Fa stavební – 
pozemní stavby 

1979 DPS 2001 
 

KOC   
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íjmení, jméno, titul za .1) rok 
nar. nejvyšší dokon ené vzd lání rok ukon ení vyu uje 

edm m pozn. 

Kotrba Ji í Ing. U 1958 VUT Praha Fa stavební – 
vodní 
hospodá ství a 
vodní stavby 

1982 DPS  1995       INS, VYT,SME,   

Koubová Eva Mgr. U 
UD 

1950 Pedagogická 
fakulta B 

 Z – TV pro ZŠ 1973 Rozš.studi
um pro SŠ 
1988 

TEV   

ešni ková Hana 
Mgr. 

VP 1958 Pedagogická 
fakulta B 

 RJ – OV  
 AJ 

1986 
1997 

Vých.por
adce 
2001 

ANJ, OBN   

Kurfirst Vojt ch Ing. U 1953 VŠ zem lská  
Brno 

Fa lesnická – 
lesní inženýr 
technického  
sm ru 

1979 DPS  2001 STS,PRA   

Lanz Zden k Ing. U 1958 VUT Praha Fa stavební – 
pozemní stavby 

1982 DPS  1995 POS,KOC,VYT   

Lefan Robert U 1970 SPŠ stavební Pozemní 
stavitelství 

1989 DPS  1994 STS,PRA Chybí  VŠ   

Lhotáková Lucie 
Mgr. 

U 1974 Masarykova 
Univerzita  Brno 

Fa 
írodov deck

á     
MAT-DEG    pro 
SŠ 

1999  MAT,DEG  RP, MD 

Maršíková 
Magdaléna Ing. 

U 1955 VUT Brno Fa stavební 
geodézie a 
kartografie 

1979  MAP,GEO, EKO Chybí  DPS   

Mužíková Dana Mgr. U 1961 Jiho eská 
Univerzita B 

Pedagogická 
fa.     RJ – OV 
                               
NJ 

1984 
1994 

 NEJ, ANJ, OBN   
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íjmení, jméno, titul za .1) rok 
nar. nejvyšší dokon ené vzd lání rok ukon ení vyu uje 

edm m pozn. 

Myslive ek Ji í 
Ing.arch.  

U 1962 VUT Praha Fa architektury  
architektura  

1987 St 
pedagogi
ky 10.6.09 

POS, KOC, VYT   

Návarová Vladislava 
Ing. 

U 1969 VUT Brno Fa stavební – 
pozemní stavby  

1993  STK Chybí  DPS   

Petrášková Blanka 
Ing. 

U 1960 VUT Praha Fa stavební – 
pozemní stavby 

1984 DPS 1985 POS, KOC, 
ODK 

  

Petrlík František Ing. 
Arch. 

UD 1941 VUT Praha Fa stavební – 
architektura a 
stavba m st 

1965  OKD   

Pražáková Olga Mgr. U 1964 Pedagogická 
fakulta B 

 CJ - NJ 1987  NEJ,CJL   

Pušká ová Milada 
Mgr. 

U 1954 Pedagogická 
fakulta B 

 CJ-VV pro ZŠ 1977 Rozš.studi
um pro SŠ 
1982 

CJL,ODK   

Slabá Lenka Mgr. U 1958 Pedagogická 
fakulta B 

 MAT- FYZ. 1982  MAT,FYZ   

Slezák Petr Ing. UD 1940 VUT Praha Fa stavební – 
pozemní stavby 

1968 DPS  1976 STK,POS,KOC, 
SME,INS 

  

Stachová Alena 
PaedDr. 

 1963 UK Praha Pedagog..fa  
MAT-CHE 

1986 Šk. 
manage
ment 1998 

   

Strej ková Jolana 
Mgr. 

U 1964 Pedagogická 
fakulta B 

CJ - D 1989  CJL, DEJ   

Škopek Vlastimil Ing. U 1959 VUT Praha Fa stavební – 
pozemní stavby 

1983 DPS  2004 VYT,POS,KOC   

Tomanová Jana Ing. UD 1944 VUT Praha Fa stavební – 
pozemní stavby 
a konstrukce 

1966  POS,ODK,KOC   
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íjmení, jméno, titul za .1) rok 
nar. nejvyšší dokon ené vzd lání rok ukon ení vyu uje 

edm m pozn. 

Vonášek Ladislav 
Ing. 

UD 1936 VUT Praha Fa stavební – 
pozemní stavby 
a konstrukce 

1962 DPS  1977 KOC   

Volný Emil Ing. UD 1947 VUT Praha Fa stavební  
pozemní stavby 

1973 DPS  2002 KOC,POS   

Veselý Dalibor U 1973 Gymnázium Brno  1992  VYT Chybí  VŠ   
Vejsada Jaroslav 
Mgr.  

UD 1944 Univerzita Karlova 
Praha 

Fa 
matematicko - 
fyzik.       MAT-
FYZ. 

1966 Studium 
pro ídící 
pr. 2001 

MAT, FYZ   

 
1)  … editel, Z …zástupce editele , U…u itel, UD…u itel d chodce 
 

 



Školní rok 2010/11  Výro ní zpráva 

SPŠS eské Bud jovice  15 

Nepedagogi tí zam stnanci 
 

íjmení, jméno, titul funkce rok 
naroz. nejvyšší dokon . vzd lání rok 

ukon ení pozn. 

echová V ra Ing. knihovnice 1959 VŠ chemicko- 
technolog. Praha Fa-technologie paliv a vody 1983  

Grillová Jaroslava etní 1956 SEŠ Vimperk  1975  

Janovská Sandra knihovnice 1988 SŠ obch. a služeb 
Tábor 

Knihovnické a informa ní 
systémy a služby 2009 do 22. 11. 

2010 
Klabouchová Lenka Ing. ekonomka 1969 VŠE Praha Fa – podnikohospodá ská  1992  
Líka  Jan Ing. správce ICT 1964 VUT Praha Fa stavební 1988 DPS  1991 
Perniká ová Marcela sekretá ka 1957 Gymnázium CB  1976  
Vojá ek Jaroslav školník 1945 SPŠ stavební CB  1989  
       
Bublavá Irena uklíze ka 1965 SOU prodava    

erná Dana uklíze ka 1967 SOU Volyn  peka  1985  
Frantíková Dagmar uklíze ka 1955 OU Ústí n.Orlicí adlena 1972  

astná Anna  uklíze ka 1955 ZŠ    

Wicková Kv toslava uklíze ka 1960 ZŠ   do 31. 5. 
2011 
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Z AZENÍ PRACOVNÍK  DO PLATOVÝCH T ÍD 
platová t ída po et za azených pracovník  

1 0 
2 5 
3 0 
4 0 
5 1 
6 0 
7 2 
8 0 
9 0 

10 3 
11 1 
12 50 
13 2 

TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POM RU NA ŠKOLE 
doba trvání po et % 

do 5 let 13 20,3 
do 10 let 10 15,6 
do 15 let 18 28,1 
do 20 let 9 14,1 

nad 20 let 14 21,9 
celkem 64 100,0 

CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKON ENÍ PRACOVNÍHO POM RU ZAM STNANC  
nástupy a odchody po et 

nástupy nové 1 
odchody 7 

3.2. MATERIÁLN -TECHNICKÉ PODMÍNKY VZD LÁVÁNÍ 

PRACOVIŠT   
hlavní budova  Resslova 2, eské Bud jovice 

odlou ené pracovišt  Výuková hala v areálu firmy AKUTERM, 

Novohradská 15, eské Bud jovice 

PROSTORY V HLAVNÍ BUDOV  
Suterén – 1. PP 

 ební prostory 
 Vodohospodá ská laborato  
 Laborato  mechaniky zemin 
 Chemická laborato  
 ebna U0 (pro studenty dálkového studia) 
 Ostatní prostory 
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 Šatny žák  
 Tepelné  hospodá ství  (vým níková  stanice  v .  Regulace  a  p ípravy  

TUV) 
ízemí – 1. NP 

 ební prostory 
 locvi na (velká t locvi na, gymnastický sál, posilovna) 
 Zázemí t locvi ny (šatny, sklady ná adí, sociální za ízení, kabinet pro 

3 vyu ující) 
 Aula (sál s kapacitou 100 – 120 poslucha  s možností využití 

audiovizuální techniky 
 Kmenové u ebny (4 u ebny kapacita 30 – 34 žák : U11, U12, U13, U14) 
 ebny výpo etní techniky (2 u ebny kapacita 2x 18 žák : VYT1, VYT2) 
 Laborato e STK (zkušební laborato e betonu a stavebních konstrukcí, 

kapacita 18 žák ) 
 Laborato e stavebních materiál  (zkušební laborato e STM, kapacita 

18 žák ) 
 Ostatní prostory 
 Kabinety (3 místnosti celková kapacita 12 vyu ujících) 
 Denní místnost pracovnic úklidu 
 Byt školníka 
 Bufet (prostor bufetu je provozován samostatným subjektem v nájmu) 
 Sociální za ízení 

1.patro – 2. NP 
 ební prostory 
 Kmenové u ebny (6 u eben kapacita 30 – 34 žák : U22, U23, U24, U25, 

U26, U28) 
 ebny  výpo etní  techniky  (2  u ebny  kapacita  1x  18  +  1x  34  žák :  

VYT3, VYT4) 
 Ostatní prostory 
 Kabinety (6 místností celková kapacita 22 vyu ujících) 
 Vedení školy, sborovna, hospodá ské odd lení 
 Místnost správce PC sít , serverovna 
 Sociální za ízení 

2.patro – 3. NP 
 ební prostory 
 Kmenové u ebny (5 u eben kapacita 30 – 34 žák : U32, U34, U35, U36, 

U37) 
 ebna fyziky (kapacita 34 - 60 žák : UFY) 
 Malé u ebny (2 u ebny kapacita 2x18 žák : U31, U33,) 
 Rýsovna (u ebna opat ena rýsovacími prkny,kapacita 16 - 18 žák : RY) 
 Ostatní prostory 
 Kabinety (3 místnosti celková kapacita 6 vyu ujících) 
 Sociální za ízení 

3.patro – 4. NP 
 ební prostory 
 Kmenová u ebna (kapacita 34 žák : U41) 
 Jazykové u ebny (3 u ebny kapacita 3x18 žák : JA1, JA2, JA3) 
 Ateliér I (14 rýsovacích prken, 6 rýsovacích stol , 2 PC pracovišt , 

kapacita 18 žák ) 
 Ateliér II (14 PC pracoviš , PLOTTER A0 + tiskárna A3) 



Výro ní zpráva  školní rok 2010/11 

18  SPŠS eské Bud jovice 

 Ostatní prostory 
 Kabinety (2 místnosti celková kapacita 8 vyu ujících) 
 Sociální za ízení 
 Vstupy do p dních prostor  

prostory na odlou eném pracovišti v areálu firmy AKUTERM 
 Odlou ené pracovišt  pro výuku praxe v 1. a 2. ro níku 
 ízemní zd ná hala s ocelovou áste  zateplenou st echou 

12 x 30 m. Vybavení plynové sálavé vytáp ní, osv tlení  
 Vybavení  pro  výuku:   zkušební  st ny  pro  nácvik  omítání,  materiál  pro  

nácvik zd ní, materiál a pom cky pro nácvik montáže bedn ní, cvi ná 
st echa pro nácvik pokrýva ských prací a další pracovní plochy 

 Sociální zázemí 
 Šatna, umyvárna a WC pro žáky. 
 Kabinet vyu ujících 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
Všechny kmenové u ebny jsou vybaveny sí ovým p ipojením a osazeny PC. 

Celkem  6  u eben  je  vybaveno  interaktivní  tabulí  –  4  kmenové  u ebny,  
ebna fyziky a jazyková u ebna JA2. Po et interaktivních tabulí se plánovit  

zv tšuje. 

Všechny  u ebny  výpo etní  techniky  a  u ebna  RY  jsou  vybaveny  stabilním  
dataprojektorem. 

Všechny kabinety jsou osazeny PC. 

ibližn  polovina vyu ujících má sv en notebook. 

Ve škole je k dispozici n kolik p enosných dataprojektor  

Ve škole je provozována stabilní PC sí  a wi-fi sí . 

Každý  pracovník  školy  a  každý  student  má  možnost  p im en  využívat  PC  
techniku v etn  tisku v barv  až do formátu A0.  

Laborato  STK disponuje za ízením pro zjiš ování  krychelné /  válcové pevnosti  
betonu a tahové pevnosti betoná ské výztuže. 

Školní budova má zastaralou vým níkovou stanici, okna na hranici životnosti 
a nevyhovující tepelné charakteristiky obvodových konstrukcí. Budova nemá vy ešen 
bezbariérový p ístup. 

TZB  budovy  je  sice  trvale  udržováno,  ale  je  již  stejn  jako  elektrické  rozvody  
zastaralé. 

ICT 

ehled pracovních stanic 
Po et žák  502 
Po et pedagogických pracovník  53 
Pracovní stanice umíst né v po íta ových u ebnách  71 
Pracovní stanice umíst né v nepo íta ových u ebnách, 
studovnách, školních knihovnách, apod. 17 
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Pracovní stanice sloužící k p íprav  pedagogického 
pracovníka na výuku a k jeho vzd lávání 35 

Po et pracovních stanic celkem 150 
Po et pracovních stanic na 100 žák  30 

Pracovní stanice – technické parametry 
Starší 5 let 37 

Nov jší – nevyhovuje standardu ICT  

Nov jší – vyhovuje standardu ICT 113 

Lokální po íta ová sí  (LAN) školy 
Lokální po íta ová sí  standard ICT skute nost 

Po et p ípojných míst  170 

Sdílení dat Ano Ano 

Sdílení prost edk  Ano Ano 

ipojení do internetu Ano Ano 

Komunikace mezi uživateli Ano Ano 

Bezpe nost dat Ano Ano 

Personifikovaný p ístup k dat m Ano Ano 

ipojení k internetu 

služba 
hodnota 

standard ICT 
Skute nost 

Rychlost 512/128 a 1024/256 30/30 Mbit 

Agregace Nejvýše 1:10 - 

Ve ejné IP adresy Ano Ano 

Neomezený p ístup na internet Ano Ano 

Odd lení VLAN (pedagog, žák) Ano Ano 

QoS (vzdálená správa) Ano Ano 

Filtrace obsahu Ano Ano 

Antispam Ano Ano 

Antivir Ano Ano 

Prezenta ní a grafická technika 
technika skute nost 

Datový projektor   6 

Dotyková tabule  6 

Tiskárny    35 
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Kopírovací stroj  4 

Výukové programové vybavení a informa ní zdroje (licence) 
Opera ní systém  Windows XP, Vista, Windows 7 

Antivirový program  AVG 

Textový editor  Microsoft Word 

Tabulkový editor  Microsoft Excel 

Editor prezentací  Microsoft PowerPoint 

Grafický editor - rastrová grafika  Zoner 

Grafický editor - vektorová grafika    

Webový prohlíže   Explorer 

Editor webových stránek    

Klient elektronické pošty  Outlook 

Programy odborného zam ení  ArchiCAD 

  AutoCAD 

  Nemetschek 

  Geus 

  EuroCalc 

  Fine 

Další ukazatele 
Diskový prostor na uložení dat pro žáky  200 MB 

Uložení dat na p enosné médium (disketa, CD,…)  Ano 

ístup pedagog  ke schránce elektronické pošty  Ano 

Prostor  pro  žáky  a  pedagogy  na  vystavení  webové  
prezentace   

Ano 

Blokace  p ístupu  ze  školní  sít  na  www  stránky  a  službu  
internetu, které škola ur í  

Ano 

ístup k ICT z domova pro pedagogy  Ano 

Po et p ípojných míst pro p ipojení stanice nebo 
notebooku v u ebnách  

WiFi sí  

INFORMA NÍ ST EDISKO 
Informa ní centrum je situováno v samostatných místnostech v p ízemí 

budovy školy. Je zde místnost knihovny, která zahrnuje jak depozitá , tak prostor pro 
výp ní a informa ní služby, dále studovna s po íta i a místnost pro zázemí. 

Informa ní centrum poskytuje žák m a pracovník m SPŠ stavební následující 
služby: 
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 absen ní  a  prezen ní  p ování  asopis ,  knih,  CD,  video  a  audio  
kazet  

 rezervace knih 
 bezplatný p ístup k internetu 
 kopírovací a tiskové služby  
 skenování 

Ve  studovn  je  12  míst  pro  uživatele,  kterým  jsou  k  dispozici  2  po íta e  
s p ipojením do sít  školy a na internet. Po íta e jsou vybaveny všemi grafickými 
programy vyu ovanými v rámci výpo etní techniky. 

V  místnosti  knihovny  lze  –  krom  p ování  knih  -  využívat  za ízení  pro  
kroužkovou vazbu, eza ku, kopírku barevnou (do formátu A3) a ernobílou (do 
formátu A0), barevnou tiskárnu (do formátu A3) a skener.  

Všichni  žáci  školy  mají  pr kazy s  árovými  kódy,  které slouží  jako identifika ní  
znaky pro výp ní systém knihovny. 

V letošním roce byl na webových stránkách školy zve ejn n seznam beletrie, 
nacházející se v knihovn . 

Knihovní fond obsahuje 10 098 knihovních jednotek. Jde o široký výb r 
periodik, beletrie, nau né literatury (v etn  u ebnic všeobecných p edm ) 
i odborné literatury z oblasti stava ské a architektonické. V tomto školním roce bylo 
ukon eno slou ení žákovské a u itelské knihovny a zaevidování všech jednotek do 
po íta e. Díky tomu došlo k pom rn  velkému nár stu knihovního fondu.  

V budoucnu bude pot eba obnovit knihovní fond, nebo  n které knihy jsou již 
pom rn  staré.  P edevším  v  odborné  literatu e  je  žádoucí  doplnit  nové  knihy  
s informacemi o nových materiálech, technologiích, atd. Beletrii by bylo vhodné 
rozší it  o  nov  vydané  tituly.  Toto  rozší ení  pochopiteln  závisí  na  finan ních  
možnostech školy. 
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4. ÚDAJE O IJÍMACÍM ÍZENÍ  

4.1. P TY ŽÁK  ŠKOLY 

ída po et žák  z toho 
chlapc  z toho dívek 

S1A  28  21    7 
S1B  27  20    7 
S1C  26  21    5 
S1D  27  16   11 
S2A  32  23    9 
S2B  28  19    9 
S2C  30  24    6 
S2D  28  21    7 
S3A  32  27    5 
S3B  34  28    6 
S3C  28  20    8 
D3V  26  20    6 
S4A  30  21    9 
S4B  33  23  10 
S4C  30  20  10 
S4D  31  23    8 
G4  32  21  11 
D1S  15  15    0 
D1SZ  21  18    3 
D2S    3    3    0 
D2SZ  12    8    4 
D3S    4    4    0 
D3SZ  11    5    6 
D4S    9    8    1 
D5S    9    9    0 

celkem 586 438 148 
 

4.2. ŽÁCI P IJATÍ DO 1. RO NÍKU 

 po et prvních t íd po et žák  p ijatých 
do prvních t íd 

denní studium 4 108 
dálkové studium 2   36 
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4.3. ŽÁCI P IJATI DO VYŠŠÍCH RO NÍK  

ro ník 2 3 4 dálkové 
studium 2 3 4 5 

po et žák  1 2 -   1 4  
 

4.4. ŽÁCI – CIZINCI 

kategorie cizinc  ob ané EU 

ostatní cizinci pobývající 
v R p echodn  nebo trvale, 

žadatelé o ud lení azylu 
a azylanti 

Po et žák  v denním studiu 0 1 
Po et žák  v dálkovém studiu 0 0 
Po et žák  celkem 0 1 
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5. VÝSLEDKY VZD LÁVÁNÍ ŽÁK  

5.1. VZD LÁVACÍ PROGRAMY 

Ve školním roce 2009/2010 probíhalo vzd lávání podle t chto vzd lávacích 
program : 

Dobíhající programy 
  36 - 47 - M / 001 Stavebnictví  ve 3. a 4. ro níku se zam ením 

o Pozemní stavitelství (3. a 4. ro ník) 
o Dopravní stavitelství (3. ro ník) 
o Vodohospodá ské stavby (3. ro ník)  

 36 - 46 - M / 002 Geodézie – jedna t ída ve 4. ro níku. 
Žáci prvního a druhého ro níku se vzd lávali podle Školního vzd lávacího 

programu  Stavebnictví  se  zam ením  na  pozemní  stavitelství,  zpracovaného  podle  
RVP 36 – 46 – M /01 Stavitelství. 

5.2. U EBNÍ PLÁNY 

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 3. A 4. RO NÍK 
 název Zkratka 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník 4. ro ník 

1 eský jazyk a lit. CJL 3 2 2 3 
2 Anglický jazyk ANJ 3 3 3 3 
 Anglický jazyk odborný AJO - - - 2 

3 N mecký jazyk NEJ 3 3 3 3 
 N mecký jazyk odborný NJO - - - 2 

4 Ob anská nauka OBN - 1 1 1 
5 D jepis DEJ 2 - - - 
6 Matematika MAT 4 4 2 3/1 
7 Fyzika FYZ 2 2 - - 
8 Chemie CHE 2 - - - 
9 T lesná výchova - dívky TEV-D 2 2 2 2 
 T lesná výchova - hoši TEV-H 2 2 2 2 

A Deskriptivní geometrie DEG 2 2 - - 
B Odborné kreslení ODK 2 2 - - 
C Výpo etní technika VYT 2 1 2 - 
D Ekonomika EKO - - 1 2+1 
E Stavební materiály STM 1,5+1 - - - 
F Stavební mechanika SME - 2 3 - 
G Geodézie GEO - 1+1 1+1 - 
H Pozemní stavitelství POS 3 4 5 4 
I Architektura ARC - 1 2 - 
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J Inženýrské stavby INS - - - 2 
K Stavební konstrukce STK - - 2+1 4+1 
L Konstruk ní cvi ení KOC 2 2 3 5 
M Praxe PRA 1,5 2 - - 
N Stavební stroje STS - - 2 - 
1 Cvi ení z matematiky CVM - - - 1 

DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ  
 Název Zkratka 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník 4. ro ník 

1 eský jazyk a lit. CJL 3 2 2 3 
2 Anglický jazyk ANJ 3 3 3 3 
 Anglický jazyk odborný AJO - - - 2 

3 N mecký jazyk NEJ 3 3 3 3 
 N mecký jazyk odborný NJO - - - 2 

4 Ob anská nauka OBN - 1 1 1 
5 D jepis DEJ 2 - - - 
6 Matematika MAT 4 4 2 3/1 
7 Fyzika FYZ 2 2 - - 
8 Chemie CHE 2 - - - 
9 T lesná výchova - dívky TEV-D 2 2 2 2 
 T lesná výchova - hoši TEV-H 2 2 2 2 

A Deskriptivní geometrie DEG 2 2 - - 
B Odborné kreslení ODK 2 - - - 
C Výpo etní technika VYT 2 1 - - 
D Ekonomika EKO - - 1 2+1 
E Stavební materiály STM 1,5+1 - - - 
F Stavební mechanika SME - 2 3 - 
G Geodézie GEO - 1+1 2+1 - 
H Pozemní stavitelství POS 3 4 - - 
I Architektura ARC - 1 - - 
J Geologie a zaklád. staveb GZS - - 2+1 - 
K Vodní stavby VOS - - - 2 
L Stavební konstrukce STK - - 2+1 4+1 
M Dopravní stavby DOS - - 5 5 
N Mostní stavby MOS - - 1 2 
O Konstruk ní cvi ení KOC 2 2 2 4 
P Praxe PRA 1,5 2 - - 
Q Stavební stroje STS - 2 - - 
1 Cvi ení z matematiky CVM - - - 1 
2 Cvi ení z fyziky CVF - - - 1 

VODOHOSPODÁ SKÉ STAVBY 
 Název Zkratka 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník 4. ro ník 

1 eský jazyk a lit. CJL 3 2 2 3 
2 Anglický jazyk ANJ 3 3 3 3 
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 Anglický jazyk odborný AJO - - - 2 
3 N mecký jazyk NEJ 3 3 3 3 
 N mecký jazyk odborný NJO - - - 2 

4 Ob anská nauka OBN - 1 1 1 
5 D jepis DEJ 2 - - - 
6 Matematika MAT 4 4 2 3/1 
7 Fyzika FYZ 2 2 - - 
8 Chemie CHE 2 - - - 
9 T lesná výchova - dívky TEV-D 2 2 2 2 
 T lesná výchova - hoši TEV-H 2 2 2 2 

A Deskriptivní geometrie DEG 2 2 - - 
B Odborné kreslení ODK 2 - - - 
C Výpo etní technika VYT 2 1 - - 
D Ekonomika EKO - - 1 2+1 
E Stavební materiály STM 1,5+1 - - - 
F Stavební mechanika SME - 2 3 - 
G Geodézie GEO - 1+1 2+1 - 
H Pozemní stavitelství POS 3 4 - - 
I Architektura ARC - 1 - - 
J Geologie a zaklád. staveb GZS - - 2+1 - 
K Hydrologie a hydraulika HYH - - 2 - 
L Zdravot.a vodohospod.stav. ZVS - - 2 4 
M Vodní stavby VOS - - 2 3 
N Stavební konstrukce STK - - 2+1 4+1 
O Dopravní stavby DOS - - - 2 
P Konstruk ní cvi ení KOC 2 2 2 4 
Q Praxe PRA 1,5 2 - - 
R Stavební stroje STS - 2 - - 
1 Cvi ení z matematiky CVM - - - 1 
2 Cvi ení z fyziky CVF - - - 1 

GEODÉZIE 
 Název Zkratka 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník 4. ro ník 

1 eský jazyk a lit. CJL 3 2 2 3 
2 Anglický jazyk ANJ 3 3 3 3 
 Anglický jazyk odborný AJO - - - 2 

3 N mecký jazyk NEJ 3 3 3 3 
 N mecký jazyk odborný NJO - - - 2 

4 Ob anská nauka OBN - 1 1 1 
5 D jepis DEJ 2 - - - 
6 Matematika MAT 4 4 4 3/1 
7 Fyzika FYZ 2 2 2 - 
8 Zem pis ZEM 2 - - - 
9 Základy ekologie ZAE 1 - - - 

10 T lesná výchova - dívky TEV-D 2 2 2 2 
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 T lesná výchova - hoši TEV-H 2 2 2 2 
A Deskriptivní geometrie DEG 2 2 - - 
B Výpo etní technika VYT 2 2 - - 
C Kartografické rýsování KRY 3 2 2 - 
D Geodézie GEO 4 3 4 4 
E Geodetické výpo ty GEV - 2 4 3 
F Mapování MAP - 2 2 2 
G Kartografie KAR - - - 2 
H Ekonomika EKO - - 2 - 
I Praxe PRA 3 4 4 3 
J Fotogrammetrie FOT - - - 2 
K Katastr nemovitostí KAN - - - 2 
L Základy stavitelství ZAS - - 1 1 
1 Cvi ení z matematiky CVM - - - 1 
2 Cvi ení z fyziky CVF - - - 1 

STAVEBNICTVÍ 1. A 2. RO NÍK 
Název Zkratka 1. ro ník 2. ro ník 3. ro ník 4. ro ník 
Povinné vyu ovací p edm ty   33 33 34 33 

eský jazyk* CJL 3 3 2 3 
Cizí jazyk*  CIJ 3 3 3 4 

jepis DEJ 2 - - - 
Ob anská nauka OBN - 1 - 2 
Matematika* MAT 4 4 3 - 
Fyzika FYZ 2 2 - - 
Chemie CHE 1 - - - 
Biologie a ekologie BIE 1 - - - 

lesná výchova TEV 2 2 2 2 
Inf. a komunika ní technologie ICT 2 - - - 
Ekonomika EKO - - 2 1 
Deskriptivní geometrie DEG 2 2 - - 
Odborné kreslení ODK 2 2 - - 
Stavební materiály*** STM 2,5 - - - 
Stavební mechanika SME - 2 3 - 
Stavební konstrukce** STK - - 3 5 
Geodézie GEO - - 3 - 
Architektura ARC - - 3 - 
Pozemní stavitelství** POS 3 4 5 4 
Konstruk ní cvi ení KOC 2 2 4 4 
CAD systémy CAD - 2 - - 
Praxe PRA 1,5 2 - - 
Stavební stroje*** STS - 2 - - 
Stavební provoz STP - - - 2 
Inženýrské stavby INS - - - 2 
Volitelné p edm ty      
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Matematika I.   - - - 4 
Matematika II.   - - - 4 
Profilový p edm t POS  - - 1 - 
Nepovinné p edm ty       
Fyzikální seminá    - - - 1 

5.3. P H A VÝSLEDKY VZD LÁVÁNÍ, HODNOCENÍ ŽÁK  

Celkové hodnocení žák  – prosp ch 

ída prosp li s 
vyznamenáním prosp li neprosp li pr rný 

prosp ch 
S1A 1 26 - 2,254 
S1B 2 23 2 2,211 
S1C 2 23 1 2,350 
S1D 3 23 1 2,325 
 1. ro ník celkem 8 95 4 2,285 
S2A 3 29 - 2,217 
S2B 3 24 1 2,239 
S2C 1 27 2 2,444 
S2D 1 25 2 2,497 
 2. ro ník celkem 8 105 5 2,349 
S3A 4 27 - 2,129 
S3B 0 29 5 2,402 
S3C 2 27 3 2,273 
DV3 2 24 - 2,401 
 3. ro ník celkem 8 107 8 2,301 
S4A 2 28 - 2,631 
S4B 1 28 3 2,707 
S4C 0 29 1 2,749 
S4D 0 30 1 2,736 
G4 2 30 - 2,550 

4. ro ník celkem 5 145 5 2,675 
Celkem denní studium 29 452 22 2,398 

ída dálkového studia prosp li 
s vyznamenáním prosp li zanechali 

studia 
pr rný 
prosp ch 

D1S  2 10 2,333 
D1SZ  13 9 1,894 
D2S  1 2 2,500 
D2SZ  9 2 2,236 
D3S  1 3 2,667 
D3SZ 3 7 - 1,871 
D4S  5 4 2,451 
D5S  6 1 2,915 

Celkem dálkové 
studium 3 51 31 2,221 
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Komentá  k výsledk m vzd lávání v dálkovém studiu: 

Z tabulkových p ehled  vyplývá, že zejména ve t ídách p tiletého studijního 
programu dochází ve velké mí e k prosp chovým problém m, které jsou ešeny po 
vzájemné dohod  zpravidla p erušením studia a v následujícím školním roce 
znovup ijetím do nedokon eného ro níku, což má obdobný charakter jako 
opakování ro níku. V celé ad  p ípad  však prosp chové problémy kon í 
zanecháním studia,  zejména v prvních dvou ro nících.  P iny:  zvlášt  pro studenty 
v  p tiletém  programu  bývá  velmi  obtížné  splnit  studijní  povinnosti  vedle  svých  
povinností pracovních a rodinných. Dále mívá na zm nu postoje ke studiu vliv zm na 
zam stnavatele, zm na v rodinné situaci, ojedin le i zm na ve zdravotním stavu. 
Proto zpravidla nepodrobujeme studenty dálkového studia komisionálnímu 

ezkušování.  

Hodnocení výsledk  vzd lávání – zp sob vyjád ení: všichni žáci byli hodnoceni 
klasifika ním stupn m.   

 

Celkové hodnocení žák  – zhoršené chování (na konci školního roku) 
ída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

S1A   
S1B   
S1C   
S1D  1 
S2A   
S2B   
S2C 2  
S2D 1  
S3A   
S3B   
S3C   
S3D   
G3   
S4A   
S4B   
S4C   
S4D  1 

celkem denní studium 3 2 
D1S nesledujeme nesledujeme 
D1SZ nesledujeme nesledujeme 
D2S nesledujeme nesledujeme 
D2SZ nesledujeme nesledujeme 
D3S nesledujeme nesledujeme 
D3SZ nesledujeme nesledujeme 
D4S nesledujeme nesledujeme 

celkem   
 

Výchovná  opat ení,  pochvaly:  v  minulém  roce  nebyla  ud lena  žádná  
pochvala (žádná není uvedena v katalogových listech). 
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Výchovná opat ení: 

ída 
tka 

ídního 
itele 

tka 
editele 
školy 

pochvala 
ídního 

itele 

pochvala 
editele školy 

S1A - - - 6 
S1B - - - 6 
S1C - - - 1 
S1D 2 1 - 4 
S2A - - - 9 
S2B 1 - 1 - 
S2C - - - 2 
S2D 2 - - 1 
S3A - - - - 
S3B - - - 9 
S3C - - - 1 
DV3 - - - 1 
S4A - - - 2 
S4B - - - 1 
S4C - - - 2 
S4D - - - - 
G4 - - - 1 

celkem denní studium 5 1 1 48 
Dále  byli  dva  žáci  podmíne  vylou eni  za  vysokou  absenci  a  pozdní  

omlouvání zameškaných hodin. 
 

Komisionální p ezkoušení žák  

ída pochybnosti 
o správnosti hodnocení opravné zkoušky 

S1A  - 
S1B  1 
S1C  2 
S1D  1 
S2A  2 
S2B  3 
S2C  4 
S2D  3 
S3A  1 
S3B  8 
S3C  2 
DV3  6 
S4A  6 
S4B 7 4 
S4C  1 
S4D  3 
G4  - 

Celkem denní studium 7 47 
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Po et omluvených / neomluvených hodin 

ída 
po et 

omluvených 
hodin 

pr r na 
žáka t ídy 

% 
z celkového 

po tu 
hodin 

po et 
neomluvených 

hodin 

pr r 
na žáka 

ídy 

S1A 2184 79,4 3,5 - - 
S1B 2853 105,6 4,6 - - 
S1C 2912 112 4,6 - - 
S1D 2964 110 4,7 100 3,71 
S2A 3569 111,5 5,7 6 0,19 
S2B 3444 123 5,5 2 0,07 
S2C 4189 139,6 6,7 - - 
S2D 3032 115,9 4,8 16 0,55 
S3A 3702 117,5 5,9 - - 
S3B 5416 159,3 8,6 1 0,03 
S3C 3864 143 6,2 26 0,96 
DV3 3872 148,9 6,2 - - 
S4A 4327 144,2 6,9 98 3,27 
S4B 5062 158,2 8,1 - - 
S4C 3600 120 5,7 76 2,53 
S4D 4258 137,34 6,8 151 4,81 
G4 3420 106,9 5,5 13 0,41 

celkem 62668 126  489 1,06 
 

5.4. MATURITNÍ ZKOUŠKY 

 prosp li 
s vyznamenáním prosp li neprosp li pr r 

S4A 4 26 2 2,188 
S4B 1 27 2 2,420 
S4C 0 28 3 2,774 
S4D 3 26 1 2,459 
G4 3 28 1 2,439 
D5S 0 6 0 2,889 
D3SZ 1 9 0 2,267 

 12 150 9 2,490 
 

5.5. ODBORNÁ PRAXE 

Odborná praxe probíhá podle u ebních dokument  pro st ední školy studijní 
obor ,,STAVEBNICTVÍ a GEODEZIE". 

Prakticky výcvik probíhá jednak ve st edisku praktického výcviku, kterým škola 
disponuje  v  areálu  firmy  AKUTERM,  podle  p íslušných  tématických  plán  pro  1.  a  2.  
ro níky v souladu se ŠVP a podle rozvrhu.  
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Dále  první  t i  ro níky  absolvují  v  pr hu  školního  roku  14  dní  soust ed né  
praxe u stavebních firem, na základ  p edem uzav ených smluv. V sou asné dob , 
kdy probíhá krize stavebnictví, se jen t žko da í udržet kvalitu odbornosti této praxe. 

Na  základ  kontrol  jsou  stavební  firmy  s  prací  student ,  na  ízených  praxích,  
spokojeny.  ada  studentu  dostává  za  svou  práci  i  písemnou  pochvalu.  Studenti  
absolvovali praxe bez vážných úraz . 

Prakticky  výcvik  plní  p íslušné  studijní  plány.  Studenti  prokazují  praktické  
dovednosti  na  dobré  úrovni,  a  dá  se  p edpokládat,  že  získané  zkušenosti  jim  
pomohou  p i  studiu  návazných  p edm  t.j.  POS,  STK  a  GEO.  P edm t  praxe  
napomáhá také p i rozhodování o dalším studiu a p sobení ve stavebnictví. 

edm t  praxe  ve  studijním  oboru  Geodézie:  Rozvrhová  praxe  probíhá  na  
pracovištích  ur ených  vedením  školy  a  p edm tovou  komisí  GEO,  v  docházkové  
vzdálenosti od budovy školy. Soust ed ná praxe je organizována pravideln  pro žáky 
2. až 4. ro níku p tidenním pobytem ve 2. polovin  m síce zá í v okolí Základní školy 
Brloh. Ve školním roce 2009/2010 prob hla soust ed ná praxe pro t ídu G4 ve dnech 
20. - 24. 9. 2010. 

5.6. DÁLKOVÉ STUDIUM 

Vedoucím dálkového studia byl ve školním roce 2010/2011 Ing. Karel Hes. 

Dálkové studium je z organiza ních d vod  zajiš ováno pouze v zam ení 
Pozemní stavitelství – obor  Stavebnictví. 

Ve školním roce 2010/2011 jsme m li otev eno 8 t íd dálkového studia.  

tiletý studijní program (pro uchaze e se základním vzd láním) 4 t ídy: 

D1S   TU - Mgr. Jana Do ekalová,    

D2S   TU - Mgr. Bohuslav Bohdal, 

D3S   TU - Ing. Karel Hes, 

D4S   TU - Ing. Hana Kone ná, 

D5S                 TU - Mgr. Lenka Slabá. 

íletý zkrácený program (pro absolventy st edních škol) 3 t ídy: 

D1SZ   TU - Mgr. V ra ervenková, 

D2SZ   TU - Ing. Ivana Drnková,   

D3SZ   TU - Ing. Ji í Kotrba.   

ijímací ízení: 
 Do  p tiletého  programu:  na  základ  60  minutového  p ijímacího  testu  

z MAT v rozsahu znalostí  z  9. t ídy ZŠ. Pro úsp šné složení testu je nutná 
klasifikace alespo  známkou dostate .  

 Do t íletého zkráceného programu: na základ  osobního pohovoru, kdy 
uchaze  prokáže svoji totožnost ob anským pr kazem a p edloží 
originál svého maturitního vysv ení, p ípadn  doklady o dalším 
vzd lání. Kontrolujeme soulad doklad  s osobou uchaze e 
a posuzujeme  studijní výsledky na p edchozích školách. 
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 Do  vyššího  ro níku  (v  p tiletém  programu):  pohovorem,  na  základ  
prokázání totožnosti ob anským pr kazem a posouzení p edložených 
originál  vysv ení. Postupujeme v souladu s §§ 70 a 71 školského 
zákona a § 63 školského zákona. 

Na dálkovém studiu je velká fluktuace. Pln ní studijních povinností jednotlivými 
studenty je z objektivních i subjektivních p in složité. Problémy vzniklé b hem 
školního roku jsou ešeny neprodlen  s tím, že každý  p ípad je t eba posoudit zvláš . 
Lepší studijní morálka i výsledky jsou v t íletém zkráceném studiu (viz 5.3). 

5.7. ZÁJMOVÉ VZD LÁVÁNÍ  

Pro studenty tvrtého ro níku byly z ízeny seminá e deskriptivní geometrie, 
cvi ení  z  matematiky  a  cvi ení  z  fyziky,  které  sloužily  jako  p íprava  ke  studiu  na  
vysoké škole technického sm ru. Zájemci z ad student  t etího a tvrtého ro níku 
navšt vovali rovn ž p ípravný kurz k talentovým zkouškám na fakultu architektury. 

5.8. ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ SOUT ŽE 
Školní kola žákovských sout ží: 
• Ro níkové projekty KOC žák  3. ro ník : 
1. místo: Šetinová Andrea S3A 
2. místo: Horkel Tomáš     S3A 
3. místo: Mayerová Silvie  S3C 
• Ro níkové projekty KOC žák  4. ro ník : 
1. místo: Dolný Lukáš (S4A), 
2. místo: Kantor Martin (S4C), 
3. místo: Koc Ond ej (S4D). 
 
Mimoškolní žákovské sout že: 
• Projekty  žák  4.  ro ník  v  sout ži  Bytový  d m  POROTHERM,  
1. kolo: 
Do sout že bylo p ihlášeno 8 projekt , po adí: 
1. místo: Vojtová Kate ina (S4B), 
2. místo: Dolný Lukáš (S4A), 
3. místo: Schwarzová Veronika (S4D). 
• Celostátní sout ž v projektování rodinného domu pomocí 
grafických program  ( eské Bud jovice, 24. 3. 2011): 
Zú astnilo se 52 sout žících z 26 st edních škol stavebních, umíst ní 
našich reprezentant : 
26. místo:  Kerouš Jakub (S4A), 
• Celostátní sout ž v rozpo tování staveb pomocí programu 
EUROCALC: 
3. místo Kerouš Jakub, Bedná  Jan (S4A) 
• St edoškolská odborná innost – krajské kolo: 
V sekci 11 – stavebnictví, architektura a design interiér  reprezentoval 
naši školu Lukáš Dolný (S4A) a obsadil v krajském kole 2. místo 
• Sout žní p ehlídka projekt  student  stavebních škol 
v Jiho eském kraji Presta junior 
1. místo Klimeš Ond ej 



Výro ní zpráva  školní rok 2010/11 

34  SPŠS eské Bud jovice 

• Celostátní fotografická sout ž „Inženýrská stavba“ 
 2. místo Lucie Prázdná DV3 
• Celostátní matematická sout ž 
65. místo: Ma halová Michaela (kategorie IV) 
32. místo: Bendík Václav (kategorie V) 
33. místo: Vojtová Kate ina (kategorie VII) 
 
Sportovní žákovské sout že: 
• Okresní kolo – lehká atletika – „CORNY CAP“, 21. 9. 2010: 
1. místo družstvo chlapci, 
5. místo družstvo dívky. 
Družstvo chlapc  postoupilo do krajského kola. 
• Okresní kolo – p espolní b h, 20. 9. 2010: 
2. místo  družstvo chlapci, 
2. místo  družstvo dívky. 
• Krajské kolo – lehká atletika – „CORNY CAP“, 30. 9. 2010: 
2. místo družstvo chlapci. 
• Okresní kolo – kopaná chlapci, 23. 9. 2010: 
3. místo   
• Krajské kolo – kopaná chlapci, 30. 9. 2010: 
1. místo   
• Okresní kolo – basketbal, 12. 10. 2010: 
2. místo družstvo chlapci. 
• Okresní kolo – futsal, 25., 26. 10. 2010: 
1. místo družstvo chlapci 
3. místo ve skupin  družstvo dívek 
• Váno ní  turnaj  o  pohár  rektora  VŠERS  a  editele  SPŠ  stavební  
v sálové kopané, 22. 12. 2010: 
1. místo družstvo chlapci. 
• Okresní kolo – sjezdové lyžování 17. 2. 2011 
6. místo chlapci 
• Okresní kolo – stolní tenis 15. 3. 2011 
2. místo chlapci 
• Juniormaraton, 19. 4. 2011: 
naši školu reprezentovalo 7 chlapc  a 3 dívky – 4. místo. 
• Krajské kolo – orienta ní b h 
5. místo V. Pšeni ka 
4. místo K. Miná ová 

5.9. P EDM TOVÉ KOMISE 

Ve školním roce 20010/2011 pracovaly tyto p edm tové komise: 

edm tové komise všeobecn  vzd lávacích p edm : 
 Cizích jazyk    -   vedoucí PK  Mgr. Dana Mužíková 
 Humanitních p edm    -   vedoucí PK  Mgr. Milada Pušká ová 
 írodov dných p edm    -   vedoucí PK  Mgr. Jana Dundová 
 lesné výchovy   -   vedoucí PK  Mgr. Miroslav Codl 

edm tové komise odborných p edm : 
 Pozemního stavitelství   -   vedoucí PK  Ing. Zden k Lanz 
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 Ekonomiky   -  vedoucí PK  Ing. Ivana Drnková 
 Stavební mechaniky, stavebních konstrukcí   -  vedoucí PK Ing. Roman 

Gottfried 
 Inženýrských staveb   -  vedoucí PK  Ing. Ji í Kotrba 
 Architektury   -  vedoucí PK  Ing. arch. Vladimír Brož 
 Odborná praxe   -  vedoucí PK  Ing. Zden k Horkel 
 Geodézie   -  vedoucí PK  Ing. Jarmila ková 

 
Náplní práce komisí všeobecn  vzd lávacích p edm  byla úprava 

tematických  plán   dle  ŠVP,  výb r  vhodných  u ebnic,  zapojení  žák  do  sout ží,  
íprava standardizovaných test  pro n které p edm ty, p íprava seminá  pro žáky 

posledních  ro ník  pro  p ípravu  na  VŠ,  návšt va  kulturních  akcí,  sportovní  
a t lovýchovné aktivity. 

edm tové komise odborných p edm ešily aktualizaci tématických plán  
v  jednotlivých  p edm tech  dle  ŠVP,  vyhodnocení  zkušeností  z  maturit  v  r.  2010,  
up es ování maturitních témat a p ípravu maturit ve školním roce 2010/2011. Dále 
probíhaly diskuse sporných p ípad  klasifikace žák  v odborných p edm tech 
a v souvislosti s tím se zkušebn  pro p edm t Pozemní stavitelství p ipravily standardní 
písemné práce shrnující   jednotlivá témata v 1. -  4. ro níku. V p edm tu Konstruk ní 
cvi ení se up es oval rozsah ro níkové práce. P edm tové komise projednávaly   
zprávy o ú asti jednotlivých len  na odborných akcích mimo naši školu, 

ipravovaly odborné akce organizované naší školou a koordinovaly ú ast student  
na odborných sout žích.  Pravidelnou innost  vyvíjí  PK POS,  která ve spolupráci  s  PK 
STK, PK EKO a vedením školy  ešila zm ny ve schématu spole né ásti maturitní 
zkoušky  pro  školní  rok  2011/2012.  innost  PK  Inženýrských  staveb   se  soust edila  na  
zájem školy  zvýšit  podíl  žák  studujících v p íslušných zam eních DOS / VHS a také 
zájem na zlepšení sou innosti a spolupráce školy s p íslušnými specialisty z odborné 
ve ejnosti a se specializovanými stavebními podniky. 

5.10. PROGRAM EVVO 
Ve školním roce 2010/2011 byla nov  ustanovena funkce školního 

koordinátora EVVO. Mgr. Lenka Slabá zahájila na ja e 2011 specializované studium 
pro výkon této funkce. 

Hlavní akce po ádané na podporu EVVO ve školním roce: 
 exkurze v eském Vrbném p ed dokon ením plavebních komor na 

Vltav  – 1., 2. a 3. ro ník 
 exkurze do  jaderné elektrárny Temelín – 3 t ídy 1. ro níku 
 exkurze do T na Kav ích Horách v Praze – 1 t ída 2. ro níku 
 exkurze do p ípravny vod v Plavu – všechny t ídy 1. ro níku 
 exkurze do úpravny vod v Kn žských Dvorech – všechny t ídy 1. ro níku 
 ednáška o nanotechnologiích ve spolupráci s Jiho eskou univerzitou 

– 2. a 3. ro ník 
 beseda  o  stavebních  úpravách  pro  zrakov  a  t lesn  postižené  –  

4. ro ník, S1A 
 ednáška  o  plazech  v  ZOO Hluboká  nad Vltavou  spojená  s  besedou  

o  specifických  požadavcích  na  stavby  pro  zví ata  –  všechny  t ídy  
1. ro níku 

 pozorování zatm ní Slunce v planetáriu – 2. ro ník 
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 ast na testování nové ekologické hry zam ené na stavbu m sta 
„Ekopolis“  - 1. ro ník 

Z akcí byla vytvá ena fotodokumentace, kterou studenti mohli sledovat na 
nást nce nebo na webu školy. 

5.11. PRÁCE T ÍDNÍCH U ITEL  

ídní  u itelé  denního  i  dálkového  studia  pracovali  s  t ídními  kolektivy  podle  
plánu práce na školní rok 2010/11, žádné nestandardní situace nenastaly. 
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6. PREVENCE SOCIÁLN  PATOLOGICKÝCH JEV  

6.1. INNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE 

Informování student  1. ro ník  o možnosti konzultací studijních i ostatních 
problém  s výchovným poradcem. 

Monitorování výchovných problém  v jednotlivých t ídách a podílení se na 
jejich ešení spole  s vedením školy. 

Informování student  4. ro ník  o maturitní zkoušce, o studijních programech 
VŠ, VOŠ. 

Kontrola pravdivosti údaj  a potvrzování p ihlášek na VŠ, VOŠ. 

Shromaž ování tišt ných odborných materiál  zasílaných vysokými školami. 

ování U itelských novin (= seznam všech vysokých škol) 

Sebevzd lávání: 
 Služby Ú adu práce (možnosti po ukon ení školy) – Ú ad práce 
 Setkání výchovných poradc  – Pedagogicko-psychologická poradna 
 Legislativní aspekty drogové problematiky – Mgr. B etislav Brejcha 

6.2. PREVENCE  SOCIÁLN   PATOLOGICKÝCH JEV  

Propagování zdravého zp sobu života a posilování osobní zodpov dnosti za 
svoje zdraví. 

Informace o rizikových faktorech chování. 

edání kontakt , kde hledat pomoc p i vzniku problém . 

V 1. ro nících zjiš ování protidrogových aktivit na ZŠ, názory student  o smyslu 
chto aktivit. 

Setkání školních metodik  prevence : 
  tvorba Minimálního preventivního programu 2010-2011 
 zhodnocení – Záv re ná zpráva o pln ní MPP 2009-2010 
  informace o sou asné situaci v oblasti rizikového chování a sociáln  

patologických jev  
Mgr. Vácha: 

 dvouhodinová beseda s protidrogovou tématikou pro 1. ro níky  
 výsledky monitoringu sociáln  patologických jev  v 2.-4.ro nících 
 informace vyu ujících o získaných záv rech u jednotlivých t íd 
 informace pro rodi e student  1.ro ník  o strategii školy 
 pro vyu ující – legislativa v oblasti sociáln  patologických jev  
 nedrogové závislosti ve 2.a 3. ro nících 

Trestní právo – dvouhodinová p ednáška ve 3. ro nících – nprap. Milan 
Bajcura 
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Antisemitismus,  holocaust  –  p ednáška  a  projekce  v  aule  (2  t ídy)  -  Centrum  
vzd lání a dialogu 
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7. DALŠÍ VZD LÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍK  

PLÁNOVANÉ CÍLE A AKTIVITY DVPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011  
 Pokra ovat v pé i o kvalifika ní r st p íslušník  pedagogického sboru 

dopl ováním pedagogického vzd lání, 
 Zabezpe it p ípravu p íslušník  pedagogického sboru pro plánované 

zavedení nového zp sobu maturitních zkoušek. 
 Rozši ovat  po et  vyu ujících,  kte í  se  zapojují  do  práce  s  novými  

technologiemi (interaktivní tabule, audiovizuální technika v AULE, RY, 
apod.), 

 Pe ovat o odborný rozvoj našich vyu ujících vytvo ením podmínek pro 
ast na odborných školeních a akcích dle jednotlivých specializací. 

VYHODNOCENÍ DVPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011  
Pedagogi tí  pracovníci  školy  absolvovali  se  zú astnili  t chto  vzd lávacích  

akcí a aktivit: 

Studium ke spln ní kvalifika ních p edpoklad  
 RNDr. Kostka – funk ní studium pro vedoucí pracovníky ve školství 

(kv ten 2011) 
 Mgr. Kurfirstová – studium k rozší ení odborné kvalifikace na Z U (termín 

dokon ení 2012) 
 Mgr. Filler – studium k získání odborné kvalifikace ( erven 2011) 

Studium ke spln ní dalších kvalifika ních p edpoklad  
 Mgr. Slabá – environmentální výchova (p edpokládané dokon ení 

2012) 
 PaedDr.  Stachová  –  studium  v  oblasti  pedagogických  v d  -  speciální  

pedagogika (dokon eno v kv tnu 2011) 

Studium k prohloubení odborné kvalifikace 
Seminá  a aktivit k prohloubení odborné kvalifikace se zú astnila v tšina 

len  pedagogického sboru. Seminá e byly zam eny na širokou škálu znalostí 
a dovedností, které pot ebují vyu ující pro kvalitní a moderní výuku: 

 íprava zadavatel , hodnotitel  a maturitních komisa  pro státní 
maturity – zapojilo se celkem 23 vyu ujících 

 Seminá e zam ené na využívání moderních technologií ve výuce – 
interaktivní tabule, Pasco systémy – zú astnilo se 11 pedagog  

 Školení na využívání odborných program  ve výuce – CAD  Civil, Revit, 
Calida – 9 u itel  

 Seminá e  zam ené  na  rozvoj  jazykových  dovedností  žák  –  vyu ující  
cizích jazyk  

 Seminá e zam ené na využívání nových druh  u ebnic a práci s nimi – 
itelé eského jazyka 
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 Inovace ve výce na SŠ – celostátní konference, vedení školy 
 ební styly žák  – 3 vyu ující absolvovali 2 kurzy 
 Seminá e zam ené na využívání moderních m icích systém  

v geodézii 
 ast na celostátní konferenci „Po íta  ve škole“ – 2 pedagogové 
 ast na celostátním setkání matematik  – 2 pedagogové 
 Instruktor lyžování – 2 vyu ující 
 Právo ve škole – vedení školy 
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8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VE EJNOSTI  

8.1. VÝCHOVN  VZD LÁVACÍ AKCE  

Pro všechny t ídy 1. ro níku byl na za átku školního roku p ipraven adapta ní 
kurz  na  základn  Tokáništ  u  Rapšachu.  Pro  každou  t ídu  byl  p ipravený  t ídenní  
program.  Žák m  tak  byl  usnadn n  p echod  na  novou  školu,  t ídní  u itelé  získali  
podrobné informace o svých žácích. Všichni hodnotili kurzy jako velmi p ínosné.  

Na  konání  výchovn  vzd lávacích  akcí  t íd  na  záv r  školního  roku  bylo  
v plánu na školní rok 2010/2011 vyhrazeno období od 20. 6. do 24. 6. 2010. Konaly se 
pod  vedením  t ídních  u itel ,  po  p edchozím  projednání  a  schválení  Z .  Nápl  

tšinou turistická, n kdy i odborná, v R.  

Tématicky zam ené výchovn  vzd lávací akce, nebo akce spole né pro 
více t íd: 

 exkurze  po  architektonických  památkách  v  Itálii,  6.  -  15.  5.  2010,  pro  
zájemce ze 3. ro ník , vedoucí Ing. arch. Vladimír Brož,  

 odborn  zam ené  exkurze  do  stavebních  firem,  na  stavby,  na  
stavební výrobu, zejména pro žáky 1. ro níku  

 ednáška "Požární bezpe nost staveb" pro 4. ro níky,  
 návšt va Muzea budoucnosti Linz, pro zájemce ze 3. a 4. ro ník , 
 návšt va stavebního veletrhu v Brn  – žáci 3. ro níku 
 filmové p edstavení pro 1. až 4. ro níky: "Ob anský pr kaz" p ed zimními 

prázdninami 
 filmové  p edstavení  pro  1.  –  3.  ro ník  „Králova  “  na  záv r  školního  

roku 
 exkurze  zam ené  na  environmentální  výchovu  a  vzd lávání  –  jsou  

uvedeny v kapitole 5.10 
 ednášky zástupc  odborných firem – seznámení žák  s novými 

materiály a technologiemi 

8.2. SPORTOVN  VÝCHOVNÉ AKCE  

Lyža ské kurzy pro žáky 1. ro ník  
 S1C 9. 1. – 14. 1. 2011, Pinzollo (Itálie) 
 S1D 16. 1. – 22. 1. 2011, Piancavallo (Itálie) 
 S1B 23. 1. – 29. 1. 2011, Piancavallo (Itálie) 
 S1A 13. 3. – 20. 3. 2011, Sappada (Itálie) 

Turistické kurzy 
 S2A 6. 9. – 10. 9. 2010, P ední Výto , turistika, cykloturistika a vodácký 

výcvik,  
 S2B 16. 5. – 20. 5. 2011, Nová Pec, turistika, cykloturistika a vodácký 

výcvik,  
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 S2C  30.5.  –  3  6.  201,  P ední  Výto ,  turistika,  cykloturistika  a  vodácký  
výcvik,  

 S2D, 13. 6. – 17. 6. 2011, sjížd ní Vltavy z Vyššího Brodu do Boršova 
Sportovní  den  editele  školy:  27.  6.  2010,  stadion  SKP,  program:  štafeta  

4x100  m,  turnaj  v  malé  kopané,  volejbalu,  nohejbalu  a  plážovém  volejbalu,  ú ast  
113 žák  a 11 pedagog . 

8.3. PREZENTACE ŠKOLY NA VE EJNOSTI  
 oslavy 100. výro í vzniku školy – zá í až prosinec 2010 
 výstava  "Vzd lání  a  emeslo  2010",  reprezenta ní  stánek  školy,  

Výstavišt eské Bud jovice, 29. 9. – 1. 10. 2010 
 burzy st edních škol 2010, reprezenta ní stánek školy, Výstavišt eské 

Bud jovice, Jind ich v Hradec, Písek, íjen až prosinec 2009, 
 Dny otev ených dve í St ední pr myslové škole stavební, eské 

Bud jovice, 25. a 27. 11. 2010, 13. 1. 2011, 
 návšt va škol a beseda se žáky 9. ro ník , ú ast na t ídních sch zkách 

s rodi i 9. t íd na ad  škol Jiho eského kraje 
 uspo ádání  10.  ro níku  celostátní  žákovské  sout že  SPŠ  a  SOŠ  

stavebních, 24. - 25. 3. 2011, 
 ast  žák  a  jejich  u itel  na  St edoškolské  odborné  innosti  

a v celostátních sout žích (Presta Junior, Rozpo tování staveb, 
POROTHERM),  

 úsp chy našich žákovských sportovních družstev v sout žích v lehké 
atletice, sálové kopané, stolním tenisu, p espolním b hu, hokejovém 
turnaji, basketbalu, apod. v pr hu školního roku 2009/2010, 

8.4. MEDIÁLNÍ PREZENTACE ŠKOLY 

Mediální prezentace školy byla zajišt na jednak reklamními spoty v rozhlase, 
jednak novinovými lánky. 

Spoty  v  rozhlase  vysílané  v  dob  p ijímacího  ízení  –  spoty  byly  realizovány  
v pr hu 1. a 2. kola p ijímacího ízení 

Novinové lánky probíhaly v n kolika vlnách: 
 informace v souvislosti s oslavami 100 let školy 
 informace o p ijímacím ízení 

Všechny mediální zprávy byly pozitivního charakteru, v médiích se neobjevila 
žádná negativní zpráva o škole. 

 



Školní rok 2010/11  Výro ní zpráva 

SPŠS eské Bud jovice  43 

9. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODI I 
Spolupráce s rodi ovskou ve ejností má dlouhodob  zavedený pravidelný 

charakter. Rodi e mají ustavenu a u SÚ zaregistrovánu organizaci "Sdružení rodi  
i St ední pr myslové škole stavební v eských Bud jovicích" (I O 75102005). 
edsedou je pan Ing. Jan Líka , hospodá kou paní Eva Hanzalová. Ve školním roce 

2010/2011 zabezpe oval sou innost vedení školy s rodi ovskou organizací Ing. Karel 
Hes. 

ed konáním t ídních sch zek v listopadu  prob hlo spole né jednání vedení 
školy se zástupci rodi  z jednotlivých t íd. Vedení školy touto cestou informovalo 
rodi e o aktuálních úkolech a p ípadných problémech. Zástupci rodi  naopak 
svými p ipomínkami a návrhy poskytli zp tnou vazbu. Na této  sch zce byla p ítomna 
hospodá ka, která informovala o stavu finan ních prost edk  na b žném ú tu 
Sdružení rodi . Byly projednány a schváleny jak p íjmy (z ro ních p ísp vk  rodi ), 
tak i výdaje do jednotlivých oblastí. 

Schválená  ro ní  výše  p ísp vku  pro  jednu  rodinu  je  300,-  K  (pokud  studují  
sourozenci, rodina p ispívá jedenkrát). 

Sdružení  rodi  zast ešuje  konání  maturitních  ples  tím,  že  je  p íjemcem  
veškerých finan ních i v cných dar , které si maturitní t ídy projednají u právnických 
i  fyzických  osob  p i  p íprav  svých  ples .  Paní  Hanzalová  dbala  na  jejich  rozumné  
a pr kazné vynakládání. 

Sdružení  rodi  finan  podporuje  ú ast  žák  na  lyža ských  kurzech  
poskytnutím áste né úhrady pobytu jednotlivým žák m, a to na základ  žádosti 
zákonného zástupce žáka, ve zd vodn ných p ípadech, a po souhrnném 
projednání a posouzení všech podaných žádostí ve vedení školy. Na tuto podporu 
bylo ve školním roce 2010/2011 vydáno celkem 34.000,- K . Rodi ovská organizace 

isp la  každé  maturitní  t íd  denního  studia  finan ní  ástkou  1.200,-  K  na  výdaje  
spojené s pohošt ním b hem konání maturitních zkoušek, ve školním roce 2010/2011 
bylo na tento ú el vydáno 6.000,- K . Dále pravideln  hradí fakturu za dopravu 
zem ické t ídy na soust ed nou praxi do Brloha. Z prost edk  rodi ovské 
organizace jsou hrazeny ceny pro ú astníky sportovního dne editele školy, odm ny 
pro  studenty  a  absolventy.  Organizace  dále  poskytuje  p ísp vky  na  seminá e  
a exkurze pro studenty školy. Sdružení rodi  podporuje také programy prevence 
a podílí se na financování sportovních pot eb i pom cek pro vzd lávání. V roce 2010 
uhradilo Sdružení rodi  ro ní ástku zvýšeného pojistného pro žáky školy ve výši 
7.665,- K   Tímto opat ením zvyšujeme standard zabezpe ení žák  i školy nad rámec 
stanovený p edpisem, a to snížením spoluú asti hrazené školou p i každé pojistné 
události na ástku 300,- K . 

V p íloze . 2 je uveden p ehled hospoda ení sdružení za školní rok 2010/11. 
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10. VÝSLEDKY INSPEK NÍ INNOSTI PROVEDENÉ 
ESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve  školním  roce  2010/11  nebyla  vykonána  žádná  inspek ní  innost  ŠI  ve  
škole. 
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11. V IZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ A PODN  
V pr hu školního roku 2010/11 nebyly podány žádné stížnosti ani oznámení. 

Podn ty byly ešeny standardním zp sobem, ve spolupráci vedení s p edsedy 
edm tových komisí. 

Anonymní podn ty se v tomto školním roce nevyskytly. 
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12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODA ENÍ ŠKOLY 
V  roce  2010  bylo  celkové  hospoda ení  školy  ziskové,  v  hospoda ení  se  

zvažovala ú elnost vynaložených finan ních prost edk . 

Náklady celkem         26 322 528,80  K  

Výnosy celkem       26 322 700,92  K  

Výsledek hospoda ení z hlavní innosti - zisk    172,12  K  

Kladný výsledek hospoda ení byl dosažen z vlastních zdroj   - pronájm . Škola 
pronajímá nebytové prostory v rámci hlavní innosti. 

ísp vek na provoz od z izovatele byl vy erpán. 

Škola v roce 2010 neprovozovala dopl kovou innost, pokra ovala 
dlouhodobá spolupráce s JHK a KAIT, která nemá ekonomické dopady na 
hospoda ení školy. 

Usnesením  Rady  Jiho eského  kraje  .212/2011/RK  ze  dne  8.  3.  2011  byly  
schváleny  p íd ly  do  fond  ze  zlepšeného  výsledku  hospoda ení  p ísp vkových  
organizací. Naší škole byl schválen p íd l do rezervního fondu ve výši 172,12 K . 

12.1. ROZPO TOVÉ UKAZATELE PRO ROK 2010 

P ÍSP VEK NA P ÍMÉ VÝDAJE ZE STÁTNÍHO ROZPO TU  
Rozpo et  p ímých  výdaj  na rok 2010  (UZ 33353) a jeho úpravy 
 
Datum úpravy 10. 3. 2010 30. 3. 2010 20. 10. 2010 19. 11. 2010 24. 11. 2010 
Závazné ukazatele 
Limit zam stnanc  49,7 49,7 49,7 49,8 49,8 
NIV celkem 22 263 000 22 261 000 21 851 000 22 016 000 22 032 000 
  z toho platy 16 161 000 16 081 000 15 716 000 15 830 000 15 830 000 
  z toho OON               0        80 000      130 000     130 000     130 000 
Orienta ní ukazatele 
Odvody  5 495 000 5 495 000 5 388 000 5 426 000 5 426 000 
FKSP    323 000    321 000    313 000   315 000   315 000 

ímé ONIV   284 000   284 000    304 000   315 000   331 000 
 

Další  ú elové prost edky  poskytnuté MŠMT pod UZ  
 
33026 – Financování  pokusného ov ování nové formy a organizace 
  ukon ování  st edního vzd lávání  maturitní zkouškou dle  
  Rozhodnutí MŠMT .j. 24331/2010-23 ze dne 1. 11. 2010 

Dotace celkem       33 558,00 K  
   z toho prost edky na platy     24 675,00 K  
    Odvody          8 389,50 K  
     FKSP             493,50 K  
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33166 – Sout že – celostátní sout ž v projektování v grafických   programech 
 dotace        50 000 K  
  z toho OON        10 000 K  

SKUTE NÝ PO ET PRACOVNÍK  V ROCE 2010 
Pr rný p ep. po et zam stnanc   49,773 

Pr rný p ep. po et ped. prac.   38,934 

Pr rný p ep. po et neped. prac.    10,839 

 

Eviden ní po et zam stnanc  

Fyzické osoby celkem    58 
 z toho ženy     32 
 se ZPS        0 

P EHLED  SKUTE NÉHO ERPÁNÍ PROST EDK  ZE STÁTNÍHO ROZPO TU  
Ukazatel / UZ UZ 33353 UZ 33026 UZ 33166 Celkem 

521 0310 - Mzdové výdaje 15 830 000,00 21 825,00 0,00 15 851 825,00 

521 0320 - OON 130 000,00 0,00 10 000,00 140 000,00 

524 0310 - Sociální  pojišt ní  3 971 037,75 5 456,25 0 3 976 494,00 

524 0320- Zdravotní pojišt ní  1 429 750,75 1 964,25 0 1 431 715,00 

525 0330 - Zákonné  pojišt ní 69 516,00 0 0 69 516,00 

527 0310 - Osobní  OPP  5 871,00 436,50 0 6 307,50 

527 0312 - P íd l do  FKSP   316 600,00   316 600,00 
528 0320- Ost. soc. náklady 
do .pracovní nesch.. 31 244,00 0 0 31 244,00 
528 0321- Ost.soc. náklady 
refundace 50 % -15 624,00 0 0 -15 624,00 

501 0303 –Spot .mat. provozní 0  1 400,00 1 400,00 

501 0321 - Spot ..mat.  UP 41 149,50 0 0 41 149,50 

501 0323 – Sp.mat.  žák.knih. 0 0 0 0 

512 0300- Cestovné  139 003,00 0 0 139 003,00 

518 0305 –Seminá e  neped.prac. 4 670,00 0 0 4 670,00 
518 0306- Nákup softwaru (0-7000 

) 5 748,00 0 0 5 748,00 
518 0326 - Nákup  softwaru (7001 – 
60000 K ) 22 134,00 0 0 22 134,00 

518 0330 - Ostatní služby 0,00 0 38 600,00 38 600,00 

518 0345– Seminá e  ped.prac. 50 900,00 0 0 50 900,00 
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Celkem NIV 22 032 000,00 29 682,00 50 000,00 22 111 682,00 

Poskytnutá dotace 22 032 000,00 33 558,00 50 000,00 22 115 558,00 

Rozdíl 0,00 3 876,00 0,00 3 876,00 
Škola  dodržela  všechny  závazné  ukazatele  rozpo tu  provozních  a   p ímých  

výdaj . Nedocházelo k neoprávn nému použití rozpo tových prost edk . 

Škola  provedla  vypo ádání  finan ního  vztahu  ke  státnímu  rozpo tu  dle  
pokynu z izovatele. Nedo erpanou dotaci na pokusné ov ování  nové formy 
maturity  ve  výši  3  876,00  K  odvedla  škola  na  ú et  Krajského  ú adu  eské  
Bud jovice. 

PROVOZNÍ ROZPO ET 
Odbor školství mládeže a t lovýchovy na základ  usnesení zastupitelstva kraje 

.586/2009/ZK-11 ze dne 15.12.2009 stanovil škole závazný ukazatel provozních 
neinvesti ních prost edk  na rok 2010 z rozpo tu kraje v této výši: 

ísp vek na provoz    3 387 000,00 K  

z toho ú elov : odpisy       333 000,00 K  

Na základ  rozhodnutí Zastupitelstva Jiho eského kraje usnesením 
.127/2010ZK-14 ze dne 27.4.2010 byl škole p id len grant z grantového programu 

Zavád ní nových technologií do st edních a vyšších odborných škol ve výši 
130 000,00 K . 

Poskytovatelem  grantu  byl  Jiho eský  kraj.  Ú elem  grantu  byla  realizace  
projektu  s  názvem  „Po ízení  totální  stanice  pro  praktické  vyu ování  ve  studijním  
oboru Geodézie“. Škola byla povinna dodržet procentuální podíl vlastních 
finan ních prost edk  na realizaci  projektu ve výši  20.73 % z  celkových uznatelných 
výdaj  projektu. 

Na základ  smlouvy o poskytnutí grantu byly realizovány následující innosti: 
 po ízení totální stanice NIKON NIVO 5M (1 ks)  156 960,00 K  
 po ízení výsuvné výty ky a hranolu v držáku (2 ks)     8 340,00 K  
 Celkem       164 300,00 K  
  
 id lený grant      130 000,00 K  
 podíl vlastních finan ních prost edk      34 300,00 K  

Od Jiho eského kraje škola obdržela z  projektu „Zlepšení  vybavenosti  ICT  na 
st edních  speciálních  a  základních  um leckých  školách  Jiho eského  kraje“  3  sety  
interaktivních tabulí ve výši 193 668,93 K . Majetek byl škole p edán na základ  

evodky majetku . 44. 

Vybrané ukazatele za rok 2010 v K : 

Náklady 
Provozní 
výdaje 

UZ 88888 

Vlastní  zdroje 
UZ 00000 a 
pronájmy 
UZ 99999 

Celkem 

Spot eba materiálu 545 609,18 80 823,40 626 432,58 

Spot eba energie 1 158 868,49 258 628,30 1 417 496,79 
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Opravy a  udržování 603 388,61 290 449,79 893 838,40 

Cestovné 0,00 7 082,00 7 082,00 

Ostatní služby 632 075,02 39 276,00 671 351,02 

Ostatní náklady z innosti 114 058,70 7 665,00 121 723,70 

Ostatní finan ní náklady 0,00 22 133,00 22 133,00 

Odpisy dlouhodobého maj. 333 000,00 116 056,31 449 056,31 

Prodaný  materiál 0,00 1 733,00 1 733,00 

Da  z p íjmu 0,00 0,00 0,00 

Náklady celkem 
Výnosy celkem 

3 387 000,00 
3 387 000,00 

823 846,80         
824 018,92 

4 210 846,80 
4 211 018,92 

HV   +zisk 
        - ztráta 0 172,12 172,12 

Výnosy z pronájm  byly použity k rozvoji hlavní innosti. 

žná údržba a opravy sv eného majetku – p ehled významných akcí 
financovaných z provozního p ísp vku a z výnos  z vlastních zdroj  
a pronájm  

Název akce Výše náklad  v K  

Oprava kabinetu matematiky a geodézie 450 000,00 

Oprava parkovišt  ve dvo e školy 77 852,40  

Oprava omítek 50 040,00 

Oprava kabeláže po íta ové sít  44 166,20 

Oprava maleb ve t ídách 38 514,00 

Oprava nát  33 000,00 

Oprava konstrukce pod aulou 25 986,00 

Oprava  keramického obkladu u žák. vchodu 22 008,00 

Vým na servopohonu ve vým níku 12 100,00 

Vým na bojleru v t locvi  12 248,40 

Oprava sv tel a spína  9 216,00 

Oprava oken  6 312,00 

Škola dodržela všechny závazné ukazatele rozpo tu  provozních výdaj   
a p ímých výdaj . 

Nedocházelo k neoprávn nému použití rozpo tových prost edk . 
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PEN ŽNÍ FONDY A JEJICH KRYTÍ 
Dalšími finan ním prost edky se kterými škola hospoda í, jsou prost edky na 
fondech. 

ehled o stavu pen žních fond  a jejich krytí je uveden v následující tabulce: 

Ukazatel Stav  k 31. 12. 2010 dle 
etní rozvahy 

Finan ní krytí 
k 31. 12. 2010 

(fin. prost . na ú ) 
Fond odm n 10 694,25 10 694,25 
Fond kulturních  a sociální pot eb 239 934,36 207 098,26 
Rezervní fond 86 293,21 86 293,21 
Investi ní fond 251 707,98 251 707,98 
Celkem 588 629,80 555 793,70 

 

Rozdíl mezi stavem fondu FKSP a stavem prost edk  na ú tu p edstavuje: 
 stav p ek zam stnanc        9 764,00 K  
 nep evedené m sí ní splátky p ek 12/2010      400,00 K  
 nep evedený povinný p íd l do fondu 12/2010 27 422,10 K  
 neodvedený p ísp vek na penzijní p ipojišt ní  12/10 - 4 750,00 K  
 celkem       32 836,10 K  

REZERVNÍ FOND 

Rezervní fond tvo ený ze zlepšeného výsledku hospoda ení  
Stav k 1.1.2010 je 25 950,52 K . 

Stav fondu byl zvýšen o schválený p íd l  ze zlepšeného výsledku  hospoda ení 
za rok 2009 ve výši 312,48 K . 

Kone ný stav fondu k 31.12.2010 je 26 263,00 K . 

Rezervní fond z ostatních titul  
Stav k 1.1.2010 je 60 030,21 K . 

Zdrojem rezervního fondu byly tyto finan ní dary: 
 finan ní  dar   SRPŠ  na refundaci náklad  na pojišt ní odpov dnosti za 

škodu  ve výši 7 665,00 K  
 finan ní dar SRPŠ na provoz internetu 21 600,00 K  
 finan ní dar SRPŠ  na nákup sportovních pom cek  28 313,00 K  

Zdroje celkem 117 608,21 K  

Použití fondu: 

V souladu s darovacími smlouvami bylo použito na: 
 pojišt ní odpov dnosti za škodu ve výši  7 665,00 K  
 úhradu náklad   na provoz internetu ve výši  21 600,00 K  
 nákup u ebních pom cek na hodiny t lesné výchovy ve výši  

28 313,00 K . 
Použití celkem ve výši 57 578,00 K . 
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Tato ástka byla proú tována do výnos  - ú et 648  0314. 

Stav rezervního fondu z ostatních titul   k 31.12.2010 je 60 030,21 K . 

FOND ODM N 
statek fondu k 1.1.2010  je 10.624,25 K .  

Stav  fondu  byl  zvýšen  o  schválený  p íd l   ze  zlepšeného  hospodá ského  
výsledku za rok 2009 ve výši 70,00 K . 

V roce 2010  nebyly z  fondu erpány pen žní prost edky. 

statek fondu odm n k 31.12.2010 je 10 694,25 K . 

INVESTI NÍ FOND 
Stav  investi ního fondu  k 1. 1. 2010    163 119,67 K   

Zdrojem investi ního fondu byly : 

odpisy ve výši       449 056,31 K  
 -  z p ísp vku na provoz z Krajského ú adu  333 000,00 K  
 -  z vlastních zdroj       116 056,31 K  

jiné zdroje 

- grant z grantového programu „Zavád ní 

nových technologií  do st edních  

a vyšších odborných škol       130 000,00 K  

Zdroje celkem       742 175,98 K  

erpání investi ního fondu  v roce 2010 
 po ízení totální stanice z grantu    164 300,00 K  
 po ízení p íslušenství k interaktivním tabulím      6 420,00 K  
 po ízení serveru HP ProLiant s p íslušenstvím  150 858,00 K  
 projektová dokumentace na realizaci projektu 

„Snížení energetické náro nosti budovy SPŠ 
stavební eské Bud jovice“    168 890,00 K  

erpání celkem       490 468,00 K  

statek investi ního fondu k 31.12.2010    251 707,98 K  

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POT EB 
Ukazatel  

Stav k  1.1.2010 236 320,86 
íd l 317 036,50 
erpáno: 313 423,00 

pen žní a jiné dary 0 
ky na bytové ú ely 0 

stravování 95 778,00 
rekreace 62 790,00 
kultura 2 786,00 
bazén 2 500,00 
posilovna, cvi ení 6 000,00 
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sauna , masáže 10 975,00 
sociální výpomoci a p ky 6 000,00 
nepen žní dary 54 199,00 

ísp vek na penzijní p ipojišt ní 48 250,00 
ob erstvení 22 950,00 
ostatní – varné konvice 1 195,00 
stav fondu k 31.12.2010 239 934,36 
stav na ú tu u  NB 207 098,26 
stav p ek 9 764,00 
neodvedené m sí ní splátky p ek 400,00 
povinný p íd l do fondu 27 422,10 
neodvedený p ísp vek na penzijní p ipojišt ní       - 4 750,00 

Celkem 239 934,36 
 

Stav fondu kulturních a sociálních pot eb k 31. 12. 2010 239 934,36 K  

Stav ú tu FKSP  u NB k 31. 12. 2010    207 098,26 K  

Do výnos  byla proú tována ástka 1 195,00 K   -  ú et 648 0312. 

UKAZATELE NÁKLADOVOSTI 
Po et žák  denního studia ve školním  roce 2010/2011   502 (z toho 134 dívek) 

Po et žák  studia p i zam stnání          84  (z toho 14 žen) 

Jednotkou výkonu je jeden žák p epo tený na kalendá ní rok. 

ímé  náklady  na  vzd lání  na  jednotku  výkonu  inily  v  roce  2010  
41 484,49 K /osobu. 

Mzdové náklady na jednotku výkonu inily 30 051,40 K /osobu. 

Tyto náklady nepatrn  vzrostly v d sledku nár stu mzdových prost edk . 

ONIV na jednotku výkonu byly 667,71 K /osobu. 

Náklady  na  u ebnice,  u ební  pom cky  a  školní  pot eby  inily  129,98  K  na  
jednotku výkonu. 

V roce 2010 došlo k  poklesu ONIV na jednotku výkonu a náklad  na u ební  
pom cky na jednotku výkonu ve srovnání s rokem 2009 v d sledku nižšího p ísp vku 
ze  státního  rozpo tu  na  ONIV  o  50  000,00  K .  Škola  musela  hledat  jiné  zdroje  
k zabezpe ení modernizace výuky. 

Hlavním problémem v hospoda ení školy bylo zajistit dostatek finan ních 
prost edk  na  nákup  u ebních  pom cek,  které  by  odpovídaly  požadavk m  na  
zvýšení  úrovn  zejména  praktického  vyu ování.  Prost edky  poskytnuté  z  p ímé  
dotace  nebyly  dosta ující.  Škola  se  zapojuje  do  grantových  program ,  které  by  jí  
pomohly áste  vy ešit nedostatek t chto finan ních prost edk . 

12.2. VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU 

K 31. 12. 2010 byla provedena inventarizace hospodá ských prost edk . 
Jednotlivé p íkazy k inventarizaci byly p edány všem odpov dným pracovník m. 
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Správa  majetku  je  zajišt na  dohodami  o  p evzetí  p edm  a  smlouvami  
o hmotné odpov dnosti. 

STAV MAJETKU ŠKOLY V K  
 

íslo 
tu Název Fyz. F 

Dokl. D Skut. stav etní stav Rozdíl 

013 Software F  29 106,00 29 106,00 0 

018 Drobný dlouhodobý 
nehm. maj. F  1 209 852,86  1 209 852,86  0 

031 Pozemky D  2 321 600,00  2 321 600,00 0 
021 Stavby D  9 234 129,10  9 234 129,10   0 

028 Drobný dlouhodobý hm. 
majetek F  11 916 953,40  11 916 953,40  0 

042 Nedokon ený 
dlouhodobý hm. maj. D  168 890,00  168 890,00 0 

112 Materiál na sklad  F  7 908,00  7 908,00 0 
311 Odb ratelé D  15 577,50  15 577,50   0 

314 Krátkodobé poskytnuté 
zálohy D  237 220,00   237 220,00  0 

335 Pohledávky za 
zam stnanci D  9 764,00  9 764,00 0 

381 Náklady p íštích období D  27 375,40  27 375,40  0 
241 B žný ú et D  3 159 740,47  3 159 740,47  0 
243 B žný ú et FKSP D  207 098,26  207 098,26  0 
263 Ceniny F  414,00  414,00  0 
261 Pokladna F  13 686,00  13 686,00 0 
321 Dodavatelé D  98 744,68  98 744,68  0 

333 Jiné závazky v i 
zam stnanc m D  1 073 524,00  1 073 524,00  0 

336 Zú tování s institucemi SZ 
a ZP D  620 165,00  620 165,00  0 

342 Jiné p ímé dan  D  147 945,00  147 945,00  0 
349 Závazky k rozpo m ÚSC D  3 876,00  3 876,00 0 
389 Dohadné ú ty pasivní D  287 394,03  287 394,03  0 

378 Ostatní krátkodobé 
závazky D  825 373,00  825 373,00   0 

 
Podrozvahové ú ty 

íslo 
tu Název Fyz. F 

Dokl. D Skut. stav etní stav Rozdíl 

902 0300 Drobný dlouhodobý 
hm. maj. F 56 271,02 56 271,02 0 

902 0301 Žákovská knihovna F 162 700,75 162 700,75 0 
902 0302 Informa ní st edisko F 601 017,90 601 017,90 0 

 

Skute ný stav inventarizovaného majetku, pohledávek a závazk  souhlasil se 
stavem ú etním. Nebyly zjišt ny inventariza ní rozdíly. 



Výro ní zpráva  školní rok 2010/11 

54  SPŠS eské Bud jovice 

Podrobné  údaje  o  hospoda ení  jsou  uvedeny  v  rozboru  hospoda ení  za  rok  
2010. 
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13. PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY 

13.1. PREVENCE RIZIK 

Preventivní innost v oblasti BOZP a Požární ochrany je již dlouhodob  
zabezpe ována smlouvami o odborné pomoci, pro oblast BOZP pan Vladimír eho , 
pro  oblast  PO  pan  Richard  Lošek.  Tímto  zp sobem  je  vedení  školy  pravideln  
informováno a škola plní veškerá opat ení na ízená zákonnými p edpisy v uvedených 
oblastech  a  také  v  pot ebném  rozsahu.  Hlavním  p ínosem  této  spolupráce  je  
pravidelný  kontakt  se  specialisty,  kte í  uvedenou  problematiku  znají  a  eší  denn  
v r zných podmínkách. Externí specialisté lépe vidí nebo p edvídají p ípadné 
problémy a p inášejí kvalifikované návrhy na zd vodn ná, ale p itom odpovídající 
a hospodárná opat ení. 

Školení zam stnanc  jsou provád na ve stanovených lh tách, doklady jsou 
zakládány ve zvláštní složce v sekretariátu školy, innost v této oblasti je pravidelná. 
Zam stnanci  školy  problematice  BOZP  v nují  pozornost  p i  své  každodenní  práci.  
Úrazovost je minimální.  

13.2. ŠKOLNÍ ÚRAZY 

P ET ÚRAZ  
Po et úraz  celkem 19 

Po et  registrovaných úraz  9 
Po et odškodn ných p ípad  7 
Celková vyplacená ástka v K  22 990,00 

 

Registrovaný úraz je každý úraz, o kterém byl vyhotoven záznam o úrazu. 

VYHODNOCENÍ ÚRAZ  
Místo úrazu Po et úraz  

locvi na školy – hodiny TEV 13 
Ostatních vyu ovací p edm ty 1 
Exkurze 0 
Lyža ské kurzy 2 
Sportovn  turistické kurzy 2 
Sportovní sout že 0 

estávky ve škole 1 
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tšina  úraz  se  stala  v  hodinách  t lesné  výchovy.  Jednalo  se  p evážn  
o podvrtnutí , pohmožd ní a naražení kon etin. 

Na lyža ském výcvikovém kurzu došlo p i  pádu na sjezdovce ke zlomení  ruky 
a poran ní kolena. 

Na sportovn  turistických kurzech byli zran ni dva studenti  p i jízd  na kole. P i 
pádu z kola si poranili ruku a nohu. 
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14. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH 
A MEZINÁRODNÍCH PROGRAM  

Ve školním roce 2010/11 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového 
a mezinárodního programu. 

Ve spolupráci s VUT Kloknerovým ústavem byla p ipravena žádost o dotaci 
v projektu Leonardo da Vinci, která byla v srpnu 2011 schválena. Projekt bude 
zahájen úvodním setkáním v íjnu 2011. 
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15. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZD LÁVÁNÍ 
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO U ENÍ 

Ve  školním  roce  2010/2011  pokra ovalo  zapojení  naší  školy  do  dalšího  
vzd lávání t mito aktivitami: 

 Pronájem AULY pro jednotlivá monotématická školení programu 
Vzd lávacího centra R, s.r.o. (Mgr. Gabriela Bauerová), vzd lávání je 
provád no v r zných odborných oblastech, m.j. též pro jednotlivé 
funkce v základních a st edních školách,       

 Poskytování  AULY  pro  vybrané  odborné  akce  KAIT  a  SSI  (naší  
kontaktní osobou pro tyto akce byl Ing. Ladislav Vonášek), 

 Pronájem  u eben  pro  t ísemestrové  kurzy  "Oce ování  nemovitostí"  
organizuje D m techniky Plze , s.r.o., kontaktní osobou je Ing. Karel Hes, 

 Lektorská innost našeho zam stnance (Ing. Zden k Lanz) pro kurzy DT 
Plze   „Oce ování nemovitostí“, zabezpe uje p ednášky v p edm tu 
stavitelství a je lenem zkušební komise na záv r každého kurzu. 
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16. P EDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY 
FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJ  

Ve školním roce 2010/11 bylo podáno 5 projekt  na financování z cizích 
zdroj . 

Do oblasti MŽP byl znovu dopln n podán projekt „Snížení energetické 
náro nosti SPŠ stavební“. Projekt obsahuje kompletní vým nu oken a zateplení 
fasády (mimo secesní fasádu) a st ech. Projekt byl vyhodnocen, jako realizovatelný 
a eká na rozhodnutí SFŽP v rámci výzvy „Zelená úsporám“. 

Byla vypracována žádost o poskytnutí dotace Jiho eského kraje v rámci 
Ak ního plánu programu rozvoje kraje pro rok 2011 do grantového programu 
zavád ní nových technologií do st edních a vyšších odborných škol „Modernizace 

ebny výpo etní techniky pro projektování v grafických programech“. Žádost však 
nebyla úsp šná. 

Rovn ž  bez  úsp chu  jsme  vypracovali  žádost  o  poskytnutí  dotace  
Jiho eského kraje v rámci Ak ního plánu programu rozvoje kraje pro rok 2011 do 
grantového programu rekonstrukce stávajících sportoviš  „Rekonstrukce školních 
prostor a vybavení místnosti pro fitness centrum“. 

Úsp šná byla žádost p ipravená ve spolupráci s VUT Kloknerovým ústavem 
o dotaci v projektu Leonardo da Vinci, která byla v srpnu 2011 schválena. Realizace 
projektu bude zahájena v íjnu 2011. Celková výše dotace iní 20 830,10 €. 

Zatím nejúsp šn jší byla žádost v oblasti individuálních projekt  ostatních 
z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost s názvem „Výuka 
matematiky v 21. století na st edních pr myslových školách technického sm ru“, 
která byla v srpnu 2011 schválena k realizaci a ministr školství, mládeže a t lovýchovy 
rozhodl  a  p id lení  finan ních  prost edk  tomuto  projektu  ve  výši  6  254  268,70  K .  
Projekt by m l být zahájen v listopadu 2011 a pob ží 3 roky. 

Ve škole probíhá pr žné sledování výzev a jejich analyzování z hlediska 
využitelnosti pro innost školy. 
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17. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAM STNAVATEL  A DALŠÍMI 
PARTNERY P I PLN NÍ ÚKOL  VE VZD LÁVÁNÍ 

Spolupráce s odborovou organizací je omezena pouze na p ípravu kolektivní 
smlouvy. Další aktivity nejsou vyvíjeny. 

Velmi významná je spolupráce s partnery v profesní oblasti p sobení školy. 
editel  školy  je  pravideln  zván  na  jednání  profesní  svaz  (SPS,  JKH  –  SSÚR,  KAIT,  
SSI,  SVH  apod.).  Jednání  jsou  vždy  oboustrann  výhodná,  zástupci  profesních  

svaz  a podnikatel  se ú astní pravidelných konzultací zam ených na ovliv ování 
profilu absolventa v souladu s pot ebami praxe. 

Významní podnikatel  z regionu též nabídli svoji p ímou ú ast ve výuce, což je 
již využíváno. 
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18. OBECN  PROSP ŠNÁ SPOLE NOST 
Zakladatelem Obecn  prosp šné spole nosti SPŠ stavební . Bud jovice 

(I O: 47234211), je právnická osoba (SPŠ stavební, eské Bud jovice, Resslova 2).  

Dne  6.  ervna  2011  prob hlo  jednání  zakladatele,  správní  a  dozor í  rady,  
jehož hlavním úkolem bylo projednání zm n vyplývajících z novely zákona o obecn  
prosp šných spole nostech. 

Zákon o obecn  prosp šných spole nostech ( . 248/1995 Sb.) byl v roce 2010 
novelizován zákonem .  231/2010 Sb.  Smyslem novelizace je uvést  existující  OPS do 
souladu s p ipravovanou zm nou Ob anského zákoníku. Zákon . 231/2010 je ú inný 
od 1.1.2011 a dává již existujícím OPS do 30. 6. 2011 ur ité možnosti. 

Zakladatel  dosp l  k  názoru,  že  našim  podmínkám  nejlépe  vyhovuje  upravit  
Zakládací listinu OPS do souladu se zákonem . 231/2010 Sb., a ponechat OPS jako 
subjekt z ízený podle p edchozí právní úpravy. 

Nejzásadn jšími právními zm nami je zavedení funkce editele OPS, který 
bude  jménem  OPS  jednat,  bude  s  OPS  ve  smluvním  pom ru,  a  nov  upravený  
zp sob  jednání  správní  rady.  Dále  jsou  zásadní:  nov  stanovená  odpov dnost  
v úrovni „pé e ádného hospodá e“ pro editele a leny správní rady (d íve 
„náležitá pé e“), možnost opakovaného lenství ve SR a DR a možnost, aby lenové 
SR a DR za spln ní svých inností pobírali od OPS odm nu. 

V ele OPS SPŠ stavební je t lenná správní rada. Jménem OPS m že jednat 
kterýkoli z len  správní rady. 

edseda správní rady: Ing. František Babka, 

lenové správní rady: Mgr. Jana Dundová, Ing. Zden k Horkel.  

innost OPS kontroluje t lenná dozor í rada: Mgr. Bohuslav Bohdal, 
Ing. Zden k Hanzal, Ing. Lenka Klabouchová. 

editel:  Ing.  Karel  Hes  -  vede  pokladnu  OPS,  zabezpe uje  styk  s  Komer ní  
bankou, vyhotovuje písemné doklady OPS,  p ipravuje podklady k rozhodování. 

CHARAKTERISTIKA INNOSTI :  
 po ádání a finan ní zajišt ní odborných seminá  a exkurzí 
 propagace a zavád ní nových technologií 
 poskytování u ebních pom cek žák m školy a dálkov  studujícím 
 po ádání tématických zájezd  pro žáky a pedagogy 
 íprava odborných text  pro pot ebu školy 
 podpora rozvojových investi ních akcí školy 
 podpora zvyšování provozního standardu žák  školy 
 organizace a finan ní zajišt ní žákovských sout ží 
 organizace a finan ní zajišt ní spolupráce se školami v zahrani í 
 poskytování reprografických služeb pro žáky a pedagogy školy 
 podpora rozvoje studia p i zam stnání 
 podpora zvyšování kvalifikace pedagog  školy 
 podpora zkvalit ování pracovního prost edí zam stnanc  školy 
 podpora spolupráce s Asociací editel  st edních pr myslových škol 
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 propagace SPŠ stavební eské Bud jovice na ve ejnosti 
 

ehledy dar  p ijatých v roce 2010 a hlavních výdaj  v roce 2010 jsou 
zpracovány v samostatných p ílohách. 

Veškeré finan ní závazky OPS v roce 2010 byly vypo ádány. 
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P ÍLOHA . 1 - OBECN  PROSP ŠNÁ SPOLE NOST 
SPŠ STAVEBNÍ 

P EHLED HLAVNÍCH P ÍJM  V ROCE 2010 :  

Dary na základ  darovacích smluv: 
 DOUCHA STAVOS  na ú et 12. 01. 10   25.000,- 
 NEMETSCHEK, s.r.o.  na ú et 27. 04. 10     1.000,- 

Celkem  sponzorské dary 2010:      26.000,- 

íjmy na základ  smluv o propagaci a reklam  : 
 Kulhánek-Ma ík, . Bud jovice v hotov. 15.04.10      3.000,- 
 STRABAG a.s., OZ . Bud j. na ú et 13.05.10    50.000,- 
 Mauring, s.r.o.  . Bud jovice na ú et 20.05.10    10.000,- 
 TexColor . Bud jovice, s.r.o. na ú et 08.06.10      5.000,- 
 MANE STAVEBNÍ s.r.o. .Bu. na ú et 16.06.10    10.000,- 
 SWIETELSKY s.r.o. . Bud j.  na ú et 16.06.10  100.000,- 
 HOCHTIEF CZ a.s. div. echy na ú et 11.08.10    20.000,- 
 TPA R, s.r.o. . Bud jovice na ú et 12.08.10    30.000,- 
 K-BUILDING CB, a.s.   na ú et 30.08.10    10.000,- 
 GEFOS a.s. Praha   na ú et 02.09.10      5.000,- 
 Vodohospodá ské stavby, s.r.o. na ú et 02.09.10    20.000,- 
 IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.  na ú et 15.09.10    20.000,- 
 EUROVIA CS, a.s. . Bud j.  na ú et 27.10.10    15.000,- 
 TPA R, s.r.o. . Bud jovice na ú et 16.12.10    30.000,- 

Celkem ze smluv o propagaci:      328.000,- 

Grant „Celostátní sout ž v projektování RD v GP - 2010“ : 
 JIHO ESKÝ KRAJ    na ú et 09.02.10    50.000,- 

 

OPS p ijala v r. 2010 od jiných subjekt  celkem:   404.000,- K  

 

Další p íjmy OPS v r. 2010: 
Dary od student  dálkového studia :  

 Studenti dálkového studia      21.500,- 
ísp vky od žák  školy na kopírování a tisk :  

 íjmy za prodej kopírovacích karet, za kopírování výkres  
v informa ním st edisku a v AT1       20.480,- 

ísp vky od žák  školy na Stavební tabulky :  
 íjmy za kopírování Stavebních tabulek       9.870,- 

ísp vky od žák  školy na zájmové p edm ty CMa, CFy :  
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 astníci – zájemci ze 4. ro ník  (podzim 2010)   21.800,- 
ísp vky od zam stnanc  na jazykové kursy :  

 Zam stnanci školy           7.000,- 
Prodej upomínkových p edm  „100 let SPŠ stavební“ : 

 Výt žek z prodeje do konce roku 2010     51.990,- 
 

Další p íjmy OPS v r. 2010 celkem :     132.640,- K  

 

P EHLED HLAVNÍCH VÝDAJ  NA OBECN  PROSP ŠNÉ INNOSTI V ROCE 2010 : 
 Oslavy 100. výro í založení SPŠ stavební B:   424.327,00 

Oslavy 100. výro í založení školy byly hlavním úkolem roku 2010. Výdaje 
obsahovaly: digitalizaci Almanachu vydaného k 75. výro í, výrobu upomínkových 

edm  (CD,  plakáty,  tri ka,  odznaky,  tužky,  pohlednice),  výroba  a  osazení  
banner  u vchod  do školy, rozeslání pozvánek, uspo ádání výstavy v budov  školy 
(technická pomoc Výstavišt , po ízení kopií archiválií, apod.), propagaci oslav výro í 
v médiích, veškeré zabezpe ení hlavního dne oslav 11. 9. 2010 (výroba pam tních 
list , materiální zabezpe ení dopoledního programu v budov  školy, pronájem 
pavilonu „Z“ na Výstavišti odpoledne, videoprojekci, raut, zakoupení dar  pro 
významné hosty,  apod.).  Jak  je  výše  uvedeno,  prodejem upomínkových  p edm  
a Almanachu získala OPS do konce kalendá ního roku 2010 zp t do pokladny ástku 
--51.990,-- K . 

 Celostátní sout ž v grafických programech:   116.531,40 
Uvedená ástka zahrnuje veškeré náklady OPS na uspo ádání 9. ro níku 

celostátní sout že, v etn  odm n organizátor m.  
 Propagace školy na ve ejnosti:     103.778,00 

Uvedená ástka zahrnuje: náklady na zásadní p estavbu webových stránek 
školy  a  jejich  postupné  obohacování  o  další  funkce,  náklady  na  reklamní  spoty  
o škole v rádiích p ed prvním a druhým termínem p ijímacího ízení do denního studia 
ve školním roce 2010/2011, náklady na plošnou inzerci o možnostech studia ve škole 
v  regionálních  denících  na  podzim  r.  2010  pro  podchycení  zájmu  uchaze ,  
propagace dne otev ených dve í SPŠ stavební v médiích, odm ny žák m školy, kte í 
se  na  akcích  propagujících  možnosti  studia  na  škole  podíleli,  výroba  PF  2011,  
navštívenek, apod. 

 Ocen ní nejlepších žák  školy:         13.260,00 
Ocen ní vít zky grafické sout že na ztvárn ní hlavního motivu ke 100. výro í 

založení školy, v cné dary nejlepším absolvent m, reprezentant m školy v sout žích, 
odm ny zpracovatel m nejlepších ro níkových prací ve 3. a 4. ro níku.  

 Jazykové vzd lávání u itel  SPŠ stavební:     16.270,00 
Vedení kroužku anglického jazyka pro skupinu u itel  – zam stnanc  školy, 

úhrady OPS ú astníkovi programu „Brána jazyk  otev ená“.  
 Zájmové kroužky pro žáky denního studia:     10.800,00 

Vedení  nepovinných  p edm  CMa  a  CFy  pro  zájemce  o  studium  na  
stavebních fakultách ve školním roce 2009/2010, vedení kroužku deskriptivní 
geometrie  pro  žáky  4.  ro ník .  Vedení  p edm  CMa  a  CFy  ve  školním  roce  
2010/2011 je hrazeno ze mzdových prost edk  SPŠ stavební, eské Bud jovice, 
Resslova 2. 
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 Úhrady sout žních výdaj  žák m školy:        5.859,00 
Úhrady cestovních výdaj  našim reprezentant m p i cestách na žákovské 

sout že, úhrady startovného p i sportovních sout žích, úhrady kopírování sout žních 
prací ur ených k reprezentaci školy v SO , VELUX a POROTHERM. 

 Podpora spolupráce s Asociací editel  SPŠ:       8.571,00 
Úhrada ro ního lenského poplatku a cestovních výdaj editele na jednání 

Asociace. 
 Aktualizace u ebního textu:             3.000,00 

Odm na autorce za aktualizaci u ebního textu pro p edm t Katastr 
nemovitostí. 

 Provoz kávovaru v sekretariátu:         9.571,00 
Úhrada dodávek práškových sm sí do kávovaru umíst ného v sekretariátu 

školy. 
  Úhrada pitné vody pro zam stnance školy:       5.963,00 

Úhrada dodávek pitné vody v lahvích do automatu umíst ného ve sborovn . 

VÝDAJE NA PROVOZ OPS ZA ROK 2010:  
 Provoz OPS SPŠ stavební v . Bud jovicích:     21.500,00 

Vyplacené odm ny jednateli za výkon inností dle plné moci ud lené správní 
radou dne 3.12.2009, odm ny za kontroly vedení ú etnictví v pr hu roku 2010 
a odm na za vypracování  da ového p iznání  OPS za rok 2009 a ú etní  záv rky za 
rok 2009. 

 
Zpracoval: Ing. Karel Hes 
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P ÍLOHA . 2 – SDRUŽENÍ RODI  ( EHLED 
HOSPODA ENÍ) 

ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ S FINAN NÍMI PROST EDKY SRPŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 
2010/2011 
 
Datum Kone ný z statek ze šk.roku 2009/2010 233 176,65 K  

11. 10. 2010 
Žádost o proplacení náklad  na dopravu t ídy G4 na 
soust ed nou zem skou praxi do Brloha a zp t 
autobus.dopravou firmy Ivan Wohlschlager Adamov 

- 4 443,60 K  

3. 11. 2010 P ísp vky student   492 x 300,-K   147 600,00 K  

23. 11. 2010 Žádost o finan ní p ísp vek na zabezpe ení 
lyža ského kurzu student m1.ro ník   - 30 000,00 K  

25. 11. 2010 
Darovací smlouva na úhradu náklad  spojených 
s provozováním internetu pro vzd lávací ú ely a 
pot eby student  

 - 21 600,00 K  

10. 12. 2010 Proplacení nákupu "Mikulášská zábava-dárky pro 
studenty" - 967,00 K  

14. 12. 2010 Darovací smlouva na po ízení sportovních pot eb a 
pom cek pro vzd lávací ú ely a pot eby student   - 28 313,00 K  

6. 1. 2011 
Darovací smlouva ve prosp ch SPŠ stavební týkající se 
pojišt ní odpov dnosti za škodu za období 1.1.2011-
31.12.2011 u P, .sml.25116649-14 

 - 7 665,00 K  

17. 1. 2011 Dar t . G4 na matur.ples - firma STOPIN s.r.o. 10 000,00 K  

27. 1. 2011 Dar t . S4C na matur.ples - firma Zden k Hanzal 3 000,00 K  

16. 2. 2011 Vyplacení daru t . G4 na matur.ples - firma STOPIN 
s.r.o. - 10 000,00 K  

18. 2. 2011 Vyplacení daru t . S4C na matur.ples - firma Zden k 
Hanzal - 3 000,00 K  

17. 3. 2011 Žádost o proplacení seminá e "Obnova památek 
2011" - 1 180,00 K  

18. 4. 2011 Darovací smlouva na program primární prevence pro 
studenty - 25 500,00 K  

18. 4. 2011 P ísp vky t ídám na exkurze - 5 000,00 K  

19. 5. 2011 Vrácení p ísp vku z lyža ského kurzu 6 000,00 K  

26. 5. 2011 Žádost o proplacení pohošt ní pro maturitní komise - 6 000,00 K  

20. 6. 2011 Žádost o úhradu odm n absolvent m a žák m  - 8 000,00 K  

27. 6. 2011 Vrácení poskytnutého p ísp vku na dopravu ( ást) 1 500,00 K  

30. 6. 2011 Odm ny student m - 1 000,00 K  
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 Úroky 276,19 K  

 Poplatky za vedení ú tu - 900,00 K  

 Cena za výpis + poštovné - 710,50 K  

 Poplatky spojené s ú tem - 458,00 K  

 Kone ný z statek ke dni 31.8.2011 246 815,74 K  
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P ÍLOHA . 3 – CELOSTÁTNÍ SOUT Ž ŽÁK  ST EDNÍCH 
PR MYSLOVÝCH ŠKOL STAVEBNÍCH „PRÁCE 

S GRAFICKÝMI PROGRAMY NA STAVEBNÍ 
PR MYSLOVCE“ 

i p íprav  jubilejního desátého ro níku celostátní sout že žák  st edních 
pr myslových škol stavebních v projektování rodinného domu pomocí grafických 
program  jsme  zareagovali  na  etné  p ipomínky  z  minulých  let.  Upustili  jsme  od  
omezení, které až dosud tvo ila programová nabídka instalovaná v našich 

ebnách výpo etní techniky. Letos poprvé m la každá vysílající škola možnost 
vybavit svoje reprezentanty p enosným po íta em a takovým softwarem, ve kterém 
jsou zvyklí pracovat. Od tohoto opat ení jsme si všichni slibovali: 

 uvoln ní dosavadního omezení daného po tem ekvivalentních stálých 
PC v našich u ebnách výpo etní techniky, 

 zvýšení po tu sout žících (o ekávali jsme, že se zú astní i ty školy, které 
dosud nemohly své reprezentanty vyslat, protože se svými žáky pracují  
v jiných grafických programech), 

 žádoucí zvýšení konkurence a tím i legitimity celostátního charakteru 
sout že. 

Ponechali  jsme ale  také  doposud  praktikovanou  možnost,  a  to  pracovat  na  
našich po íta ích v našich u ebnách, s využitím instalovaných program : ArchiCAD 
13.0 nebo 14.0, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD Revit 2011, nebo Allplan 2009.  

Pozvali jsme všechny SPŠ a SOŠ, o nichž jsme zjistili, že poskytují vzd lávání           
ve  studijních  oborech  Stavebnictví  a  Pozemní  stavitelství.  Dále  jsme  pozvali  naši  
partnerskou školu ze Slovenska, SPŠ stavební z Trnavy. 

Poda ilo se nám zajistit u Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy za azení         
10. ro níku naší sout že do V stníku a od MŠMT jsme obdrželi též významnou finan ní 
podporu. Dále jsme požádali o p id lení grantu Jiho eského kraje a rovn ž zde jsme 
usp li.  Nejv tší  finan ní  p ísp vek  z  podnikové  sféry  nám  poskytla  stavební  
spole nost  SWIETELSKY.   Záštitu  nad  10.  ro níkem celostátní  sout že p evzala radní  
Krajského zastupitelstva Jiho eského kraje, paní RNDr. Jana Krejsová.  

Sout žním dnem byl stanoven tvrtek, 24. b ezna 2011. 

Letošní zájem o ú ast však nakonec nep ekro il dosavadní standard. V etn  
našich host  ze Slovenské republiky nás bylo celkem 26 škol z t chto míst: 

íbram, Beroun, Kladno, Loket, Kada , Ústí nad Labem, D ín, Liberec, 
Semily, Hradec Králové, Náchod, Šumperk, Opava, Ostrava, Haví ov, Lipník nad 
Be vou, Prost jov, Vyškov, Zlín, Uherské Hradišt , Hodonín, T ebí , Havlí v Brod, 
Tábor, Trnava a eské Bud jovice. 

Bylo rozhodnuto, že každou školu budou reprezentovat dva sout žící. 

Na sout žní listinu bylo zapsáno 52 žák . Všichni p ihlášení se dostavili 
a zú astnili. V tšina pracovala v programu ArchiCAD. V programu Allplan sout žili 
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dva reprezentanti a v programu REVIT jeden. Možnosti pracovat na vlastním po íta i 
využilo nakonec 27 sout žících ze 17 škol.  

24.  b ezna v  8:30 v  aule SPŠ stavební  eské Bud jovice celou akci  oficiáln  
zahájil  editel  školy  RNDr.  Vladimír  Kostka  p ivítáním  sout žících  a  jejich  
pedagogického doprovodu.  

Po  krátkém  pou ení  byli  studenti  umíst ni  do  ty  u eben  a  za ali  
zpracovávat své zadání v tomto rozsahu: 

 z p evzatých podklad  vytvo it model rodinného domu, 
 z modelu vygenerovat výstupy v náležitostech pro stavební ízení: 

dorys 1.N.P., typický ez, pohledy dle vlastního výb ru 
a axonometrický náhled, 

 tyto grafické výstupy umístit v zadaném rozvržení na formát výkresu A1 
(výstupy v náležitostech pro stavební povolení v obvyklém m ítku), 

 sout žní  grafický  výstup  p ipravit  pro  tisk  ve  formátu  PDF  (na  dané  
tiskárn  se zadanou kvalitou tisku). 

Na zpracování sout žního zadání m li 180 minut. 

K  zabezpe ení  objektivity  hodnocení  byla  p ijata  následující  opat ení:  
edseda  sout žní  poroty,  pan  Ing.  Stanislav  Hronek,  byl  jmenován  regionální  

kancelá í eské komory autorizovaných inženýr  a technik . Z hodnocení jsou již 
tradi  vylou eni  zam stnanci  po ádající  školy.  P i  tisku  (již  v  nep ítomnosti  
sout žícího)  p adil  p edseda  každé  sout žní  práci  kód,  pod  kterým  byl  p íslušný  
grafický výstup podroben posouzení. Výtisky byly rozloženy v prostorné u ebn . 

itelé pedagogického doprovodu hodnotili v p ipravených hlasovacích lístcích. 
ísla hlasovacích lístk  odpovídala asové posloupnosti došlých p ihlášek do 

sout že. Váženým porotcem s po adovým íslem hlasovacího lístku naší školy byl již  
tradi  pan  Doc.  Ing.  Bed ich  Košatka,  CSc.  ze  Stavební  fakulty  VUT  Praha.  
Zpracování dat bylo provedeno za dozoru p edsedy sout žní poroty osv eným 
algoritmem  v  programu  Excel.  Teprve  po  stanovení  po adí  prací  pan  Ing.  Hronek  
zve ejnil jména sout žících. 

Od 16:30 do 17:15 hodin prob hlo v aule slavnostní vyhlášení výsledk , 
edávání  diplom ,  ú astnických  list  a  hodnotných  cen.  Op t  se  projevila  

významná p evaha sout žících v programu ArchiCAD. Hlavní cenu pro vít ze 
novala  spolupo adatelská  firma,   Centrum  pro  podporu  po íta ové  grafiky  R,  

s. r. o., distributor programu ArchiCAD v R. Byla to tentokrát aktualizovaná komer ní 
verze vizualiza ního programu ARTLANTIS. Jeho cena se pohybuje v ádu 18.000,- K . 
Cenu vít zce letošního ro níku p edával osobn  pan Dalibor Veselý. 

Prvých  5  míst  bylo  ohodnoceno  diplomem.  Pro  druhé  a  t etí  místo  byly  
zakoupeny externí hard-disky, za tvrté až desáté místo byly p edávány hodnotné 
knižní  publikace.  Každý  sout žící  obdržel  pam tní  list  a  upomínkové  p edm ty  

nované Krajským ú adem Jiho eského kraje. Obdarovali jsme i p íslušníky 
pedagogického doprovodu, kte í tvo ili sout žní porotu. Díky sponzorským dar m 
jsme mohli již tradi  p edat každé sout žící dívce r ži a doprovázejícím kolegyním 
kv tiny.  V  této  souvislosti  pat í  naše  velké  pod kování  jak  našemu  z izovateli  -  
Jiho eskému kraji, tak celé ad  sponzorujících jiho eských stavebních podnik . Bez 
této podpory by nebylo možné jubilejní ro ník sout že na dané úrovni zabezpe ení 
organizovat. 

esv iv , s velkou p evahou zvít zila Zde ka Neuwirthová ze St ední 
pr myslové školy stavební Ostrava. Na druhém míst  skon il Matouš Zachoval z VOŠ 
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stavební  a  SPŠ  stavební  Náchod.  T etí  místo  obsadil  Jaroslav  Šmerhovský  ze  SPŠ  
a  VOŠ  P íbram.  tvrté  místo  Blanka  Chudíková,  op t  SPŠ  stavební  Ostrava.  Páté  
místo  putovalo  do  Hradce  Králové  (Lukáš  Kolá ),  šesté  do  Haví ova  (David  Jesch),  
sedmé  do  T ebí e  (Radek  Vojta),  osmé  do  Kadan  (Jan  Vitouš),  deváté  op t  do  
Náchoda (Marek Lokvenc) a desáté do Zlína (Radek Hlavá ek).  

Nešlo  však  jen  o  místa  a  ceny.  Sout ž  probíhala  jako  vždy  v  p átelské  
atmosfé e. 

Ubytování sout žních výprav bylo zabezpe eno na t ech místech: 
v  podnikové  ubytovn  a.  s.  HOCHTIEF  CZ  na  Okružní  485,  v  Domov  mládeže  
U Hvízdala a na koleji K5 Jiho eské univerzity. Stravování b hem sout žního dne nám 
zajistila školní jídelna Domova mládeže v Hole kov  ulici.  

Sout žící žáci zhlédli v p edve er sout žního dne v Multikin  CineStar filmové 
edstavení „Králova “. 

epravu  sout žících  mezi  budovou  školy,  Multikinem  a  t emi  místy  jejich  
ubytování,  jakož  i  dopravu  u itel  pedagogického  doprovodu  na  exkurzi  dne  
24.  3.  2011  nám  zabezpe il  svým  autobusem  osv ený  autodopravce  pan  Ivan  
Wohlschläger. 

V  asovém  plánu  jsme  tradi  pamatovali  i  na  vytvo ení  prostoru  ke  
spole enskému a odbornému vyžití svých koleg , doprovázejících u itel . Ve 
vícemén  stabilním kruhu doprovázejících vyu ujících odborných p edm  
pokra ovala diskuse o aktuálních problémech odborného vzd lávání stava . Byli 
jsme velmi pot šeni, že nás letos op t navštívil zástupce Stavební fakulty VUT Praha, 
pan Doc. Ing. Bed ich Košatka, CSc. 

hem p ípravy p išla firma Centrum pro podporu po íta ové grafiky R, 
s. r. o. s návrhem uspo ádat ve st edu 23. 3. ve erní setkání u itel  pedagogického 
doprovodu a p ípravného výboru sout že v salonku Hotelu Malý pivovar. Po 
prezentaci novinek firmy CEGRA a diskusi následovala spole ná ve e. Veškeré 
výdaje za pronájem salonku, pohošt ní a ve e p ítomných firma CEGRA uhradila. 
Tato  ást  se  našim  spolupo adatel m  opravdu  povedla  a  setkala  se  s  kladným  

ijetím u všech p ítomných.       

Na  dobu  zpracovávání  sout žních  prací  jsme  pro  své  kolegy  a  kolegyn  
tentokrát zabezpe ili velmi zajímavou a po katastrofálním zem esení v Japonsku 
bohužel i velmi aktuální exkurzi do strojovny a velínu Jaderné elektrárny Temelín. 

K úsp chu jubilejního ro níku nepochybn  p isp lo velmi p kné slune né 
po así. 

Nezapomenutelným a skute  dojímavým zážitkem bylo spontánn  
vyjád ené pod kování od doprovázejících koleg  p ed ve í 23. 5. 2011 za 
desetiletou práci u itel m naší školy p i organizování sout že, na kterou se 
každoro  všichni t šíme. 

Takže: ve st edu, 28. b ezna 2012 v podve er nashledanou !  

 
Ing. Karel Hes 

zástupce editele SPŠ stavební .Bud jovice 
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA  -  24. 3. 2011 
 

Po adí Název školy Jméno íjmení Po et 
bod  

1. St ední pr myslová škola stavební, 
Ostrava Zde ka NEUWIRTHOVÁ 219 

2. VOŠ stavební a SPŠ stavební, 
Náchod Matouš ZACHOVAL 163 

3. St ední pr myslová škola a VOŠ 
íbram Jaroslav ŠMERHOVSKÝ 156 

4. St ední pr myslová škola stavební, 
Ostrava Blanka CHUDÍKOVÁ 107 

5. St ední pr myslová škola stavební, 
Hradec Králové Lukáš KOLÁ  99 

6. St ední pr myslová škola stavební, 
Haví ov - Podlesí David JESCH 84 

7. St ední škola stavební T ebí   Radek VOJTA 70 

8. St ední pr myslová škola stavební 
a OA, Kada  Jan VITOUŠ 66 

9. VOŠ stavební a SPŠ stavební, 
Náchod Marek LOKVENC 62 

10. St ední pr myslová škola Zlín Radek HLAVÁ EK 50 

11. St ední pr myslová škola a VOŠ 
íbram Jan ERVENKA 46 

12. St ední pr myslová škola stavební, 
Havlí v Brod Ladislav VEJSADA 44 

13. St ední pr myslová škola stavební, 
Haví ov - Podlesí Adam BOGOCZ 37 

14. St ední pr myslová škola stavební, 
Opava Filip DOHNAL 33 

15. St ední škola stavební T ebí   Klára PAPRSKÁ OVÁ 32 

16. St ední pr myslová škola, Ústí nad 
Labem Václav ZEMAN 30 

17. St ední pr myslová škola, Ústí nad 
Labem Ji í ŠILÍNEK 29 

18. St ední pr myslová škola stavební, 
Opava Marek NOSEK 28 

19. SPŠ stavební, Lipník nad Be vou Trung Thanh NGUYEN 20 

20. St ední pr myslová škola stavební 
a OA, Kada  Michal AŠENBRENER 17 

21. St ední odborná škola technická, 
Uherské Hradišt  Ond ej TR ÁK 12 

22.-23. St ední pr myslová škola stavební, 
Hradec Králové František BRYNDA 6 

22.-23. St ední pr myslová škola strojní a 
stavební, Tábor Tomáš HO EJŠÍ 6 

24. SOŠ pr myslová a SOU strojírenské, 
Prost jov Lukáš DOSTÁL 5 
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25. St ední škola pr myslová a 
um lecká a VOŠ Hodonín Jind ich BLANÁ  4 

26.-30. VOŠ a SPŠ stavební D ín Josef KONE NÝ 1 

26.-30. St ední pr myslová škola stavební, 
eské Bud jovice Jakub KEROUŠ 1 

26.-30. St ední pr myslová škola strojní a 
stavební, Tábor Ji í APEK 1 

26.-30. St ední pr myslová škola stavební 
Liberec Ji í BONZET 1 

26.-30. Integrovaná st ední škola, Semily Petr ZAHRADNÍK 1 
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