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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok je zpracována a zveřejněna dle § 10 zákona 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) ve znění pozdějších změn v souladu s vyhláškou 15/2005 Sb., kterou 

se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 

ve znění pozdějších změn. 

 

1. Základní údaje o škole 

1.1. Charakteristika školy 

Název: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

Adresa: 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 628  

Zřizovatel: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 

Ředitelka:  Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA 

Zástupci ředitelky: Mgr. Miroslav Barabáš, Mgr. Jana Sadílková, Ing. Václav Urban, 

 Ing. Jaromír Žurek, Mgr. Libuše Marková, MBA 

 

Pracoviště Máchova – čtyřleté obory s maturitní zkouškou a distanční studium:  

 tel.: 571 751 011, 571 751 021  fax:  571 751 010 

 adresa:  757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 628 

 web: www.spsstavvm.cz e–mail: skola@spsstavvm.cz 

 

Pracoviště Komenského – učební obory a nástavbové studium:  

 tel.: 571 751 255,  fax: 571 751 256 

 adresa:  757 01 Valašské Meziříčí, Komenského 2  

 web: www.spsstavvm.cz e–mail: sou@spsstavvm.cz 
 

Pracoviště Vrbenská – odborný výcvik:  

 tel.: 571 612 118 

 adresa:  757 01 Valašské Meziříčí, Vrbenská 234 

 web: www.spsstavvm.cz e–mail: praxe@spsstavvm.cz 

 

http://www.spsstavvm.cz/
mailto:skola@spsstavvm.cz
http://www.spsstavvm.cz/
mailto:sou@spsstavvm.cz
http://www.spsstavvm.cz/
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Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti:   

zahájení činnosti – 2. 7. 1996 

zřízení p. o. – 1. 7. 2001 (zřizovací listina č. j. 1141/2001/ŠK ze dne 12. 9. 2001) 

zápis do rejstříku škol a školských zařízení – 1. 1. 2005 

poslední změna v rejstříku – 1. 9. 2014 (č. j. MSMT-43002/2013-1 ze dne 25. 10. 2013)  

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity. 

 Domov mládeže, Máchova ul. – kapacita 83 lůžek 

 Školní jídelna, Máchova ul. – kapacita 700 jídel 

 

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje: 

Typ školy Počet tříd 
Počet žáků 

k 30. 9. 

Počet žáků 
na třídu podle 
stavu k 30. 9. 

Přepočtený počet 
pedagogických 

pracovníků 

Počet žáků 
na přepočt. ped. 

prac. 

Pracoviště 
Máchova 

12 (+1) 355 (+8) 29,58 31,86 11,14 

Pracoviště 
Komenského 

13 315 24,23 32,21 9,78 

Celkem 25 (+1) 670 (+8) 26,8 64,07 10,46 

Pozn.: V závorce jsou uvedeny třídy a žáci distanční formy studia (DiS). Veškeré další hodnocení 

je uvedeno pouze pro denní studium (není–li uvedeno jinak).  

Přepočtené úvazky jsou uvedeny k 30. 9. 2014 bez dlouhodobě nemocných učitelů. 

 

 

Typ 
školského zařízení 

Počet 
skupin 

Počet žáků podle 
stavu k 30. 9. 2014 

Přepočtený počet 
pracovníků 

Počet žáků 
na přepočt. prac. 

Domov mládeže 3 65 (40) 4 16,25 (10) 

Školní jídelna Máchova × 457 (313) 6,875 66,47 (45,53) 

Pozn.: Údaje v závorce jsou k 30. 6. 2015 – již bez žáků 4. ročníku. 

 

Školská rada při SPŠS Valašské Meziříčí: 

Školská rada při Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí vykonává svou 

činnost od 1. 1. 2006. Členové rady jsou zastoupeni poměrnou částí z řad zaměstnanců 

školy, rodičů, zřizovatele a zástupců města (2-2-1-1).  

Složení Školské rady SPŠS Valašské Meziříčí od 20. října 2014: 

Mgr. Libuše Marková – předsedkyně 

Ing. Irena Gorejová – místopředsedkyně  

Mgr. Zdislava Odstrčilová   

Ivan Dvorský   

Ivana Kristková 

1 člen školské rady zemřel před koncem funkčního období a nebyl nahrazen. 
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Dne 16. 12. 2014 proběhly nové volby do školské rady, která funguje v novém složení 

od 7. 1. 2015, kdy byla svolána 1. schůzka nové školské rady ředitelkou školy a proběhla 

volba nové předsedkyně.   

Složení Školské rady SPŠS Valašské Meziříčí od 7. ledna 2015: 

Ing. Irena Gorejová – předsedkyně 

Mgr. Libuše Marková – místopředsedkyně  

Ing. Lubomír Vaculín 

Jiří Částečka 

Karla Horáková 

Ivana Kristková 

Školská rada zasedala pravidelně v souladu s ustanovením Jednacího řádu.  

Na zasedání v říjnu rada schválila v souladu se Školským zákonem Výroční zprávu 

za školní rok 2013–2014 a Školní řád pro školní rok 2014–2015. 

Zasedání nově složené rady se uskutečnila v měsících lednu a červnu 2015. Školská rada 

schválila Jednací řád a stanovila časové rozvržení jednání Školské rady. 

Na těchto zasedáních se Školská rada vyjádřila:  

- k výsledkům hospodaření v roce 2014–2015 

- k dalšímu vývoji školy 

- k výsledkům přijímacího řízení 

- k výsledkům maturitních zkoušek 

- k výsledkům Jednotných závěrečných zkoušek 

- k úvazkům pracovníků 

- k další koncepci středního odborného a učňovského vzdělávání 

- k spolupráci s firmami 

- k propagaci školy 

- k účasti na projektech EU 

Bližší informace o činnosti Školské rady a kontaktní údaje na jednotlivé členy jsou 

zveřejněny na internetových stránkách školy www.spsstavvm.cz v odkazu Informace 

o škole/Školská rada. 
 

Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole:  

- Nadační fond Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí. 
 

1.2. Zhodnocení současného stavu školy  

Oborová nabídka denního studia koresponduje s potřebami a specifikou regionu. I přes 

nepříznivý demografický vývoj se stále daří naplňovat plánované počty přijímaných žáků 

u všech studijních oborů. Největší zájem je o obor Stavebnictví se zaměřením Pozemní 

stavitelství a architektura. Rovněž u učebních oborů je zájem uchazečů stabilní, zejména 
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díky dobrému uplatnění absolventů, finanční podpoře poskytované Zlínským krajem 

a úspěšnosti na řadě žákovských soutěží. Nejmenší zájem uchazečů je tradičně o učební 

obory Klempíř, Zedník, Malíř a lakýrník, přesto, že jsou na trhu práce velmi žádané. 

Ve školním roce 2014–15 jsme neotevřeli z důvodu menšího počtu přihlášených 1. ročník 

oboru Montér suchých staveb. 

Ve školním roce 2014–2015 probíhala výuka nástavbového studia oboru Stavební provoz 

a oboru Nábytkářská a dřevařská výroba ve spojené třídě. Výuka všeobecně vzdělávacích 

předmětů je pro oba obory společná, výuka odborných předmětů je dělená.  

Od 1. 9. 2006 probíhá ve škole distanční forma studia v oborech 36–47–M/001 (01) 

Stavebnictví a 36–45–M/002 (01) Technická zařízení budov. Na základě rozhodnutí 

MŠMT ČR č. j. 15 373/2008–23 (pro studijní obor 36–47–M/001 (01) Stavebnictví) 

a rozhodnutí č. j. 15 374/2008–23 (pro studijní obor 36–45–M/002 (01) Technická 

zařízení budov) ze dne 28. 7. 2008 je ve škole od 1. 9. 2008 otevřeno v distanční formě 

rovněž zkrácené studium. Ve školním roce 2014–2015 nebyla vzhledem k nízkému počtu 

uchazečů otevřena žádná třída 1. ročníku distančního studia.  

Škola má velmi dobré personální zabezpečení ve všeobecně vzdělávacích i v odborných 

předmětech, vysokou aprobovanost. Pedagogové se soustavně vzdělávají jak ve svých 

oborech, tak v metodické a didaktické oblasti, zejména v oblasti informačních 

a komunikačních technologií a jejich aplikací ve stavebnictví. Každoročně zahajuje 

studium k získání a rozšíření kvalifikace řada pedagogů. Všichni interní učitelé splňují 

k 31. 8. 2015 požadované vzdělání podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nebo se na ně vztahuje některá z výjimek (§ 22 

odst. 4 a 5, § 32 odst. 1, § 8, odst. 3, § 9, odst. 8, § 10, odst. 2, § 11, odst. 4 a 5). 

Škola se podílí na několika projektech, návrhy vlastních projektů pravidelně podává. 

Projekt „Modernizace výuky řemesel“ pokračoval během celého školního roku ve fázi 

3. roku udržitelnosti projektu. 

Škola nadále spolupracuje s četnými sociálními partnery. Jde především o místní 

dřevařské a stavební firmy, cechy, svazy, základní a odborné školy, státní instituce atd. 

Všechny obory denního studia vyučované na škole jsou dlouhodobě naplněny v souladu 

s plánem. 

 

2. Přehled oborů vzdělání 

Vyučované obory ve škol. roce 2014–2015 
(názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě 
škol) 

Kód oboru 
(KKOV) 

Součást 
školy 

Počet 
žáků 

k 1. 9. 
2014 

Ukončilo 
ZZ 

Ukončilo 
MZ 

Stavebnictví–Pozemní stavitelství 36–47–M/01 A 103 – 30 

Stavebnictví–Pozemní stavitelství a 
architektura 

36–47–M/01 A 138 – 31 
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Technická zařízení budov 36–45–M/01 A 114 – 27 

Stavebnictví–Pozemní stavitelství – distanční, 
zkrácené studium 

36–47–M/01 A (8) – (7) 

Pracoviště Máchova celkem   355 (363) – 88 (95) 

      

Nábytkářská a dřevařská výroba 33–42–L/51 A 25 – 14 

Stavební provoz 36-44-L/51 A 33 – 12 

Truhlář 33–56–H/01 A 51 17 – 

Instalatér 36–52–H/01 A 63 17 – 

Klempíř 23–55–H/01 A 20 7 – 

Malíř a lakýrník 39–41–H/01 A 20 7 – 

Tesař 36–64–H/01 A 53 16 – 

Zedník 36–67–H/01 A 29 9 – 

Montér suchých staveb 36–66–H/01 A 23 13 – 

Pracoviště Komenského celkem   317 86 26 

      

Škola celkem   672 (680) 86 114 (121) 

Pozn.:  Sloupce 5 a 6 – stav po podzimním termínu maturitní zkoušky (k 30. 9. 2015), započteni 

jsou pouze žáci, kteří ukončili studium ve školním roce 2014/15.   

Údaje v závorce – včetně distančního studia. 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014–2015 

 
k datu 30. 6. 2015 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Učitelé – interní pracovníci 65 62,71 

Učitelé – externí pracovníci 5 1,79 

Vychovatelé DM 4 4,00 

 

Učitelé – interní pracovníci 

č. funkce úvazek kvalifikace 
praxe 
roků 

1. ředitelka 1,00 VUT fa. stav. + stud. OSU – ANJ 24 

2. zástupkyně ředitelky   1,00 MU fa. informatiky 20 
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3. učitelka 1,00 UP Olomouc fa. filozofická + DPS 16 

4.  učitel                                  1) 1,00 VUT fa. stavební 38 

5. učitelka 0,76 OU Ostrava, fa. filosofická – Bc. +  DPS 15 

6. učitelka 0,76 VUT fa architektury + DPS 12 

7. učitel 1,00 SU v Opavě fa. filosoficko-přírodovědecká 11 

8. učitel 1,00 UK Praha fa. přír., OU Ostrava fa. přír. 11 

9. učitelka, vých. por. 1,00 UJEP fa pedagogická  30 

10. učitelka 1,00 UP fa. pedagogická 25 

11. učitel PV 1,00 SOU stavební + DPS 25 

12. učitel   1,00 STU fa. stavební + DPS 13 

13. učitelka 1,00 UP fa. pedagogická  32 

14. učitel        0,57 VA fa. vojensko-inženýrská + DPS 11 

15. učitelka 1,00 UP fa přírodovědecká  24 

16. učitel 1,00 VUT fa. stavební + DPS 34 

17. učitelka 1,00 UP fa. filozofická + těl. kultury 24 

18. učitelka 1,00 VUT fa. stavební + DPS  33 

19.  učitelka 1,00 VUT fa. stavební + DPS  19 

20. učitelka 0,52 VŠ dop. a spojů Žil., fa. st. + DPS 34 

21. učitel 1,00 VUT fa. stavební + DPS  14 

22. učitel 1,00 VUT fa. stavební + DPS  27 

23. učitelka                             2) 0,57 UP + MU fa. filozofická  38 

24. učitelka 1,00 UJEP fa. přírodovědecká 26 

25.  učitel 1,00 Pedagogická fakulta v Ostravě 27 

26. učitel 1,00 VUT fa. stavební + DPS  33 

27. učitelka 1,00 UJEP fa. přírodovědecká + SJZ 22 

28. učitel PV 1,00 SPŠ stavební + DPS 22 

29. učitel 1,00 VUT fa. strojní + DPS  35 

30. učitelka 1,00 UP Olomouc fa. přírodovědecká 8 

31. učitel 1,00 UK fa. TVS   36 

32. učitel 0,86 VUT fa. stavební + DPS 17 

33. učitel 1,00 VUT fa. stavební + DPS  26 

34. učitel 0,52 VUT fa. architektury + DPS 23 

35. zástupce ředitelky 1,00 VUT fa. strojní + DPS  34 

36. učitelka 1,00 VUT fa. stavební + DPS 32 

37. zástupce ředitelky 1,00 OU Ostrava, fa. pedagogická 18 

38. učitelka 1,00 VŠ dop. a spojů Žil., fa. st. + DPS 32 

39. učitelka 1,00 UP Olomouc, fa. pedagogická 26 

40. učitel 1,00 UP Olomouc, fa. pedagogická 10 

41. učitel 1,00 VŠ les. a dřev, fa. dř. Zv. 31 
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42. učitel 1,00 VŠ les. a dřev, fa. dř. Zv. + DPS 25 

43. učitelka, vých. por. 1,00 VŠ les. a dřev, fa. dř. Zv. + DPS 24 

44. učitel 1,00 OU Ostrava, fa. pedagogická 23 

45. učitelka 1,00 VUT Brno, fa. stavební + DPS 26 

46. učitelka 1,00 VŠ les. a dřev, fa dř. Zv. + DPS 25 

47. učitelka                             3) 1,00 UP Olomouc, fa. filozofická 35 

48. učitelka 1,00 VUT Brno, fa. stavební + DPS 33 

49. zástupce ředitelky 1,00 VUT Brno, fa. elektro. + DPS 35 

50.  učitel 0,71 Karlova un., fa. TV a sportu 37 

51.  učitelka 1,00 MU Brno fa pedagogická 19 

52.  učitel 1,00 OU Ostrava, fa. pedagogická (Bc.) 38 

53. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  23 

54. učitel OV                            4) 1,00 ÚSV + DPS  36 

55. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  25 

56. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  33 

57.              ved. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  32 

58.          učitel OV 1,00 ÚSV 42 

59. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  29 

60. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  28 

61. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  17 

62. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  12 

63.  učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  34 

64. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  18 

65. učitel OV 1,00 ÚSV 41 

66. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  22 

67. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  12 

68. učitel OV                      1,00 ÚSV + DPS 33 

 

Učitelé – externí pracovníci 

č. funkce úvazek kvalifikace 
praxe 
roků 

1. učitel OV 0,50 ÚSV 39 

2. učitel OV 0,50 ÚSV 37 

3. učitel OV 0,50 ÚSV 26 

4. učitel 0,10 VUT Brno, fa. elek. + OU Ostrava fa. ped. 27 

5. učitel 0,19 VUT Brno, fa. stavební – Bc. 2 

Pozn.: 1) dlouhodobá nemoc, prac. poměr do 12. 12. 2014 
 2) do 31. 5. 2015, v období 1. 3. – 31. 5. 2015 zvýšení úvazku na 0,667 
 3) dlouhodobá nemoc 
 4) dlouhodobá nemoc, prac. poměr do 22. 10. 2014 
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Vychovatelé Domova mládeže při SPŠS VM – interní pracovníci 

č. funkce úvazek Kvalifikace aprobace 
praxe 
roků 

1. ved. vychovatel 1,00 SPgŠ  vychovatelství 32 

2. vychovatelka 1,00 VŠ J. A. Komenského Praha spec. pedagogika, poradenství 31 

3. vychovatelka 1,00 SPŠ strojní + DPS vychovatelství 35 

4. vychovatelka 1,00 GYM + DPS vychovatelství 31 

Věková struktura pracovníků 

Převážná většina pedagogických pracovníků je středního věku, průměrná délka praxe 

u učitelů je 25,2 let.  

Počet učitelů v důchodovém věku: 3, 2 z toho jsou o externí učitelé zaměstnaní na dohodu. 

V průběhu školního roku odešli 3 pedagogičtí pracovníci, z toho 1 z nich byl zaměstnán 

na dobu určitou. Na konci školního roku byla předána výpověď pro nadbytečnost 

1 pedagogickému pracovníkovi z pracoviště Komenského, z pracoviště Máchova odešli 

3 pedagogičtí pracovníci (2 interní + 1 externí). 

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Ve škole učí převážně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci.  

K 31. 8. 2015 splňují požadované vzdělání na pracovišti Máchova všichni interní i externí 

pedagogičtí pracovníci, s výjimkou 1 vyučujícího odborných předmětů zaměstnaného 

na dohodu, který ve školním roce 2013–2014 zahájil magisterské studium a 1 vyučujícího 

cizích jazyků, který zahájil potřebné magisterské studium ve školním roce 2014–2015. 

Na pracovištích Komenského a Vrbenská všichni interní učitelé splňují k 31. 8. 2015 

požadované vzdělání podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 

ve znění pozdějších předpisů nebo se na ně vztahuje některá z výjimek (§ 22 odst. 4 a 5, 

§ 32 odst. 1, § 8, odst. 3, § 9, odst. 8, § 10, odst. 2, § 11, odst. 4 a 5). Kvalifikace schází 

3 vyučujícím důchodového věku, kteří jsou zaměstnáni na dohodu. 1 učitel odborného 

výcviku si během školního roku 2014–2015 doplnil DPS. 

 

Aprobovanost pedagogických pracovníků 

Ve škole vyučují pedagogové v naprosté většině plně aprobovaně. Výjimku tvoří pouze 

celkem 5 učitelů, u nichž ovšem předměty, které vyučují neaprobovaně, tvoří malé 

procento úvazku (2–6 hod). Navíc daní učitelé mají vesměs aprobaci na příbuzné 

předměty. 

Na pracovišti Máchova se jedná o 2 učitele vyučující neaprobovaně informatiku (12 hod) 

a 1 učitele vyučujícího německý jazyk (2 hod), na pracovišti Komenského o 2 vyučující 
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informatiky (celkem 11 hodin), kteří vyučují informatiku v nižších ročnících u učebních 

oborů a mají odborné technické vzdělání.  

Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2014–2015: 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání  97,38 

Aprobovanost teoretické výuky  97,38 

Pozn.: Hodnoty jsou vyjádřeny na přepočtené úvazky; učitelé, kteří zahájili potřebné 

studium, nebo se na ně vztahuje některá z výjimek jsou započteni jako kvalifikovaní. 

3.2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014–2015 

 
k datu 30. 6. 2015 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 28 27,375 

Externí pracovníci 0 0 
 

číslo funkce úvazek 

1. správce výpočetní techniky 1,00 

2. sekretářka 1,00 

3. sekretářka 0,875 

4. asistentka   1) 1,00 

5. vedoucí účetní 1,00 

6. účetní 1,00 

7. školnice 1,00 

8. školník 1,00 

9. údržbář 1,00 

10. vrátný 1,00 

11. vrátná 1,00 

12. vrátná 1,00 

13. uklízečka   2) 0,875 

14. uklízečka 1,00 

15. uklízečka 0,875 

16. uklízečka 1,00 

17. uklízečka 1,00 

18. uklízečka 0,75 

19. uklízečka 1,00 

20. uklízečka 1,00 
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21. uklízečka 1,00 

22. uklízečka 1,00 

23. vedoucí školní kuchyně 1,00 

24. pomocná kuchařka 0,875 

25. kuchařka 1,00 

26. kuchařka 1,00 

27. pomocná kuchařka 1,00 

28. kuchařka 1,00 

29. kuchařka 1,00 

Pozn.: 1) od 1. 5. 2015 
 2) do 31. 1. 2015 

 

4. Přijímací řízení 

4.1. Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2015–2016 

(včetně nástavbového studia a distančního studia) 

Kód  Obor vzdělání  
Délka 
studia 

Druh 
studia 

Počet přihlášených Počet 
přijatých 

k 31. 8. 
2015 

Počet 
odvolání 1. kolo 

další 
kola 

36–47–M/01 
Stavebnictví – Pozemní 
stavitelství 

4 DE 53 0 18 0 

36–47–M/01 
Stavebnictví – Pozemní 
stavitelství a architektura 

4 DE 72 2 41 0 

36–45–M/01 Technická zařízení budov 4 DE 39 2 18 0 

 Mezisoučet – denní studium   164 4 77 0 

36–47–M/01 
Stavebnictví – Pozemní 
stavitelství 

4 DIV 5 2 0 0 

36–45–M/01 Technická zařízení budov 4 DIV 3 1 0 0 

36–47–M/01 
Stavebnictví – Pozemní 
stavitelství 

2 ZS–DIV 3 0 0 0 

36–45–M/01 Technická zařízení budov 2 ZS–DIV 4 0 0 0 

 Pracoviště Máchova celkem 179 7 77 0 

  

33–42–L/51 
Nábytkářská a dřevařská 
výroba 

2 DE 11 0 8 0 

36–44–L/51 Stavební provoz 2 DE 25 3 24 0 

33–56–H/0l Truhlář  3 DE 39 1 25 0 

36–52–H/0l Instalatér 3 DE 23 0 8 0 
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23–55–H/0l Klempíř  3 DE 3 1 4 0 

39–41–H/0l Malíř a lakýrník 3 DE 8 1 4 0 

36–64–H/0l Tesař 3 DE 19 0 9 0 

36–67–H/0l Zedník 3 DE 9 4 11 0 

36–66–H/0l Montér suchých staveb 3 DE 14 2 10 0 

 Pracoviště Komenského 2 celkem 151 12 103 0 

 Škola celkem (denní studium) 315 16 180 0 

 (včetně distančního studia) 330 19 180 0 

Pozn.: Ve sloupci 7 jsou uvedeni přijatí žáci, kteří odevzdali zápisový lístek a nepožádali 

o jeho zpětvzetí. 

4.2. Doplňující údaje k přijímacímu řízení  

1) Studijní obory denního a distančního studia 

Pro školní rok 2015–2016 bylo součástí přijímacího řízení pro všechny maturitní obory 

v denní formě vzdělávání absolvování centrálně zadávaných jednotných testů (test 

z matematiky a českého jazyka a literatury) v rámci pilotního ověřování přijímacího řízení 

vyhlášeného MŠMT pod č. j. MSMT-23913/2014. Tyto testy nahrazují přijímací zkoušku 

dle §60 odst. 13, písm. c) zákona č. 561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších 

dodatků a změn. 

Termín centrálně zadávaných jednotných testů byl 15. dubna 2015 (náhradní termín 

14. 5. 2015). Výsledky testů v rámci 1. kola byly přenosné mezi školami zapojenými 

do pilotního ověřování přijímacího řízení. Minimální počet bodů pro přijetí uchazeče 

o studijní obory v denní formě vzdělávání byl školou stanoven na 25 (z max. 100 bodů).  

Druhé kolo přijímacího řízení vyhlásila ředitelka školy pro obory Technická zařízení 

budov a Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura v denní formě 

a Technická zařízení budov a Stavebnictví v distanční formě, zkrácené studium. Pro obor 

Technická zařízení budov v denní formě bylo vyhlášeno rovněž 3. a 4. kolo přijímacího 

řízení, pro obory Technická zařízení budov a Stavebnictví v distanční formě, zkrácené 

studium bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení. 

Rozhodnutím ředitelky školy byla stanovena kritéria pro přijímání žáků základní školy 

a dalších uchazečů. Při stanovení pořadí přijímaných uchazečů na studijní obory v denní 

formě rozhodovaly výsledky jednotných testů, dosažené hodnocení v posledních dvou 

ročnících základní školy, a to průměrný prospěch, prospěch v profilujících předmětech, 

t. j. v matematice a fyzice, a dále prokazatelný zájem o školu a zvolený obor (navštěvování 

výtvarných oborů ZUŠ, výtvarných a modelářských kroužků, úspěšná účast v soutěžích 

v okresním a vyšších kolech, podání dvou přihlášek na školu). Opětovně byla do kritérií 

zařazena podmínka hodnoceni nejhůře známkou 3 v předmětech matematika a český 
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jazyk na výročním vysvědčení z 8. třídy a na pololetním vysvědčení z 9. třídy. Škola rovněž 

pro zájemce uspořádala dne 28. 1. 2015 ilustrační testy a 18. 2. 2015 rozbor ilustračních 

testů pod vedením pedagogů školy. Ilustračních testů se zúčastnilo celkem 182 žáků. 

Výsledky těchto testů poskytly významné vodítko ke stanovení minimálního počtu bodů. 

Do oborů zkráceného distančního studia byli uchazeči přijímáni na základě splnění 

podmínky dosažení nejméně středního vzdělání s maturitní zkouškou a na základě 

úvodního pohovoru. 

V novém školním roce 2015–2016 budou otevřeny 3 třídy maturitních oborů denního 

studia v 1. ročníku – 1 třída oboru TZB a 2 třídy oboru Stavebnictví. Pro malý zájem 

nebude ve školním roce 2015–2016 otevřena žádná třída distančního studia. 

2) Učební obory a nástavbové studium 

Přijímací řízení proběhlo bez přijímacích zkoušek a rozhodujícím faktorem pro přijetí byl 

prospěch z předcházejícího studia dle zveřejněných vydaných kritérií. 

Druhé a další kola přijímacího řízení vyhlásila ředitelka školy pro učební obory Truhlář, 

Instalatér, Klempíř, Tesař, Montér suchých staveb, Zedník a Malíř a lakýrník.  

V novém školním roce 2015–2016 budou otevřeny 2 kombinované třídy učebních oborů, 

jedna samostatná třída pro obor Truhlář a jedna kombinovaná třída nástavbového studia. 

Celkově byl počet přihlášených uchazečů o studium denních oborů vzdělání vyšší oproti 

předchozímu roku o 22 (na studijních oborech bylo o 1 přihlášeného méně a na učebních 

oborech a nástavbě o 23 více). Počet přijatých uchazečů, kteří odevzdali zápisové lístky 

byl oproti předchozímu školnímu roku o 1 zápisový lístek vyšší (o 5 méně zápisových 

lístků u studijních oborů a o 6 více u oborů učebních a nástavby). Rozdíl oproti 

předchozímu roku je patrný u oborů Montér suchých staveb, kde došlo ke zvýšení počtu 

uchazečů a u oboru Technická zařízení budov, kde naopak došlo k poklesu počtu 

uchazečů. Všechny změny v počtu uchazečů jsou statisticky málo významné a poměrně 

pravidelně se střídají. Trend odpovídá doposud stagnujícímu demografickému vývoji 

ve spádovém regionu školy.  

 

5. Výsledky vzdělávání žáků 

5.1. Pochvaly a ocenění 

1) Pracoviště Máchova 

 50×  – pochvala ředitele školy (za reprezentaci školy ve vyšších kolech soutěží, 

za předání nálezu finanční hotovosti, za výrobu lepeného  modelu pro firmu 
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CABOT, za aktivní účast při pořádání oslav 140. výročí školy, za zpracování 

studie pro obec) 

 56×  – pochvala třídního učitele (za aktivní účast na oslavách 140. výročí školy, 

za účast v soutěžích, reprezentaci školy, výborné studijní výsledky, za práci 

pro školu a třídní kolektiv, za práci v třídní samosprávě, za práci pro třídu 

a angažovanost na domově mládeže, za účast v soutěži na návrh dětského 

hřiště) 

2) Pracoviště Komenského 

 13×  –  pochvala ředitele školy (za reprezentaci školy v soutěžích) 

44×  –  pochvala třídního učitele (za výborné studijní výsledky ve škole a na praxi 

a za reprezentaci školy v soutěžích) 

 3× –  pochvala učitele odborného výcviku (za výborné studijní výsledky ve škole 

a na praxi a za reprezentaci školy v soutěžích) 

5.2. Napomenutí a důtky 

1) Pracoviště Máchova 

 2× – důtka ředitele školy (za podvod při psaní písemné práce, nedodržování 

školního řádu při omlouvání nepřítomnosti, za neomluvené hodiny) 

 7× – důtka třídního učitele (za neomluvenou absenci, za nedodržování školního 

řádu při omlouvání nepřítomnosti, za nevhodné chování ve výuce) 

2) Pracoviště Komenského 

 13×  –  důtka ředitele školy (za neomluvenou absenci, porušování školního řádu) 

 48×  – důtka třídního učitele (za neomluvenou absenci, porušování školního řádu) 

 1×  –  důtka učitele odborného výcviku (za neomluvenou absenci, porušování 

školního řádu) 

5.3. Podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia 

1) Pracoviště Máchova 

 0×  

2) Pracoviště Komenského 

 1× – podmíněné vyloučení 

5.4. Snížené stupně z chování na konci školního roku 2014–2015 

 
Počet (Máchova + 
Komenského) 

% ze všech žáků 
pracoviště, školy 

2 – uspokojivé 7 + 20 = 27 1,97; 6,31 → 4,02 

3 – neuspokojivé 6 + 26 = 32 1,69; 8,20 → 4,76 

Pozn.: Procenta počítána ze stavu žáků k 1. 9. 2014 (bez distančního studia). 
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5.5. Neomluvené hodiny za školní rok 2014–2015 (bez distančního studia) 

 
Počet (Máchova + 
Komenského) 

% ze všech 
zameškaných hodin 

1. pololetí 41 + 722 = 763 0,22; 2,84 → 1,75 

2. pololetí 117 + 1517 = 1634 0,46; 5,64 → 3,11 

za školní rok 158 + 2239 = 2397 0,36; 4,28 → 2,49 

Pozn.: Absence uvedena včetně absence žáků, kteří přestoupili v průběhu školního roku na jinou 

školu. 

5.6. Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 

Denní studium 

 
Počet žáků 
k 1. 9. 2014 

Prospělo 
s vyzn. 

Prospělo Neprospělo 
Náhradní 

termín 
klasif. 

Zanechalo 
studia 
před 

klasifikací 

Přistoupilo 
během š. r. 

Pracoviště 
Máchova 

355 47 275 (293) 13 (10) 15 6 1 

Pracoviště 
Komenského 

317 26 216 (237) 38 (29) 12 33 8 

Škola celkem 672 73 491 (530) 51 (39) 27 39 9 

Údaje v závorce – po opravných a doplňkových klasifikačních zkouškách. Náhradní termín 

klasifikace je uváděn u žáků, kteří nemohli být na konci 2. pololetí hodnoceni alespoň z jednoho 

předmětu. 

 

Distanční studium 

 
Počet žáků 
k 1. 9. 2014 

Prospělo 
s vyzn. 

Prospělo Neprospělo 
Náhradní 

termín 
klasif. 

Zanechalo 
studia, jiné 

Přistoupilo 
během š. r. 

Zkrácené 
dvouleté 

8 1 6 0 0 1 0 

Údaj „Zanechalo studia, jiné“ je k 31. 8. 2015, náhradní termín klasifikace je uváděn u žáků, kteří 

nemohli být na konci 2. pololetí hodnoceni alespoň z jednoho předmětu. 

 

1) Pracoviště Máchova 

Denní studium: K 1. 9. 2014 přestoupili 3 žáci z jiné školy, 5 žáků opakuje ročník z důvodu 

neprospěchu. Během školního roku 6  žáků přestoupilo na jinou školu, 1 žák přestoupil 

z jiné školy. Na konci školního roku z celkového počtu 350 žáků neprospělo 13 žáků, 
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z vyznamenáním prospělo 47 žáků, prospělo 275 žáků a 15 žáků bylo klasifikováno 

v náhradním termínu formou doplňkové klasifikační zkoušky (4 z nich zároveň neprospěli 

z některého předmětu). 9 žáků neprospělo z více než jednoho předmětu, z toho 3 žáci 

z více než dvou předmětů. 

Po opravných zkouškách: konalo celkem 13 žáků, z toho 8 žáků konalo zkoušku ze dvou 

předmětů. 5 žáků neprospělo u opravných zkoušek, 1 žák se k opravným zkouškám 

nedostavil bez řádné omluvy a jeho prospěch tedy zůstal nedostatečný. Jeden žák 

nevykonal úspěšně doplňkové klasifikační zkoušky a neprospěl tedy celkem z více než 

2 předmětů a opravné zkoušky již nemohl konat. Z 10 žáků, kteří neprospěli ani 

po opravných zkouškách, 4 přestoupili na učební obor v rámci školy, 4 přestoupili na jinou 

školu a 2 žáci opakují ročník. 

Distanční studium: Na začátku školního roku ukončil studium 1 žák, který ani 

po klasifikaci v náhradním termínu neprospěl. Žák nepodal žádost o opakování ročníku. 

Všichni ostatní žáci distančního studia ve 2. pololetí prospěli, 4 prospěli s vyznamenáním. 

 
2) Pracoviště Komenského 

Během školního roku přistoupilo 8 žáků, 44 žáků zanechalo studia, z toho 29 žáků 

ukončilo studium, 4 žáci přerušili studium a 11 přestoupilo na jinou školu, z toho 

4 po uzavření klasifikace k 31. 8. 2018.  

38 žáků neprospělo a 12 nebylo klasifikováno v řádném termínu, z toho 6 žáků bude 

opakovat ročník, 12 žáků požádalo o změnu oboru, 6 žáků ukončilo studium 

nepostoupením do vyššího ročníku a 4 žáci přestoupili na jinou školu. Po klasifikačních 

a opravných zkouškách v srpnu 1 žák neprospěl a ukončil studium. 

5.7. Komentář analyzující prospěch žáků, včetně problematiky neprospěchu 

1) Pracoviště Máchova 

Denní studium: Podle výsledků závěrečné klasifikace ve 2. pololetí činí průměrný 

prospěch všech žáků denního studia školy po opravných a závěrečných zkouškách 2,06, 

což při meziročním srovnání je o 0,1 vyšší hodnota než uplynulých letech. 

Nejlepšího prospěchu dlouhodobě dosahují žáci oboru Stavebnictví–Pozemní stavitelství 

a architektura. Nejhorší prospěch měly třídy T3 a SA1. S oběma třídami pracuje 

dlouhodobě a soustavně výchovná poradkyně. U žáků prvního ročníku, kteří mají 

problémy především s matematikou a českým jazykem, probíhá pravidelné individuální 

doučování. Toto doučování probíhá také z anglického jazyka. 

Ročník ve školním roce 2015–2016 budou opakovat 2 žáci. 

Distanční studium: Průměrný prospěch všech žáků distančního studia školy byl 

ve 2. pololetí 1,71. Jedná se o zkrácené studium, známky jsou tedy pouze za odborné 

předměty. 
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2) Pracoviště Komenského 

Ze závěrů klasifikační porady vyplynulo, že problémoví žáci z hlediska prospěchu jsou 

ve všech oborech. Výuka na učebních oborech s sebou přináší zvýšené nároky 

na pedagogy v tom smyslu, že jsou postupně více a více nuceni přizpůsobovat učební 

metody trvale se zhoršujícím studijním návykům žáků nastupujících do prvního ročníku. 

Problémy jsou zejména v oblasti čtenářské a dokumentové gramotnosti, numerické 

matematiky a u vybraných oborů i v nedokončeném devátém ročníku ZŠ.  

5.8. Hodnocení ukončení studia (maturitní a závěrečné zkoušky) 

Denní studium (jen žáci, kteří ukončili studium ve školním roce 2014–2015) 

 
Počet žáků 

v posledním 
ročníku 

Neprospělo 
v posledním 

ročníku 

Prospělo 
u MZ/ZZ 
s vyzn. 

Prospělo 
u MZ/ZZ 

Neprospělo 
u MZ/ZZ 

Náhradní 
termíny, 

apod. 

Pracoviště Máchova 93 1 5 (5) 69 (83) 18 (4) 0 (0) 

učební obory 91 4 17 (17) 66 (69) 4 (1) 0 (0) 

nástavba 28 1 0 (0) 17 (26) 10 (1) 0 (0) 

Škola celkem 212 6 22 (22) 152 (178) 32 (6) 0 (0) 

Pozn.: Údaje v řádném termínu, v závorce pak po maturitní/závěrečné zkoušce v opravném 

termínu.  

 

Distanční studium (jen žáci, kteří ukončili studium ve školním roce 2014–2015) 

 
Počet žáků 

v posledním 
ročníku 

Neprospělo 
v posledním 

ročníku 

Prospělo 
s vyzn. 
u MZ 

Prospělo 
u MZ 

Neprospělo 
u MZ 

Náhradní 
termíny,  

apod. 

Zkrácené dvouleté 7 0 2 5 0 0 

Pozn.: Údaje v řádném termínu, v závorce pak po maturitní zkoušce v opravném termínu.  

 

1) Pracoviště Máchova 

Denní studium:  

Podmínky pro konání maturitní zkoušky v jarním termínu nesplnili 3 žáci denního studia. 

Jeden z těchto žáků ve 2. pololetí 4. ročníku neprospěl ani po opravných a doplňkových 

zkouškách a opakuje ve školním roce 2015–2016 4. ročník. 

U maturitní zkoušky v jarním termínu neprospělo 17 žáků denního studia, kteří ukončili 

studium ve školním roce 2014–15.   

V podzimním termínu konali poprvé maturitní zkoušku 2 žáci denního studia. 1 z nich 
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prospěl, 1 neprospěl. Z žáků, kteří konali v podzimním termínu opravnou zkoušku, 

neprospěli 4. 

V jarním termínu se k MZ přihlásil navíc 1 žák, kteří ukončil studium na škole 

v předchozím školním roce. Tento žák se ovšem ke zkoušce nedostavil bez omluvy a tedy 

neprospěl a vyčerpal tak již oba opravné termíny. 

Distanční studium:  

Podmínky pro konání maturitní zkoušky v jarním termínu splnili všichni žáci distančního 

studia. Všichni tito žáci vykonali maturitní zkoušku úspěšně již v jarním termínu 

V jarním termínu se k MZ přihlásili navíc 4 žáci, kteří ukončili studium na škole 

v předchozím školním roce a 1 žák, který ukončil studium v roce 2013.  

Dva z těchto žáků neprospěli z důvodu neomluvené neúčasti (z nich žák, který ukončil 

studium v roce 2013 již tímto vyčerpal 2. opravný termín), 1 žák byl omluven, 1 žák 

u maturitní zkoušky uspěl a 1 neuspěl. Z těchto žáků se 2 přihlásili rovněž k MZ 

v podzimním termínu, ale jeden z nich se bez řádné omluvy zkoušek nezúčastnil a druhý 

neprospěl. U jednoho z těchto žáků se již jednalo o 2. opravný termín, u druhého žáka 

o 1. opravný termín. 

 

2) Pracoviště Komenského 2 

V nástavbovém studiu v závěrečném ročníku bylo na konci školního roku 28 žáků. 25 žáků 

absolvovalo maturitní zkoušku v řádném termínu, z toho 9 neprospělo. 1 žák neprospěl 

u opravných zkoušek za 2. ročník a požádal o opakování 2. ročníku. 2 žáci vykonali 

úspěšně opravné zkoušky za 2. ročník a maturitní zkoušku tak konali poprvé 

až v podzimním termínu.  Jeden byl úspěšný a jeden se bez omluvy nedostavil ke společné 

i ústní části zkoušek. Všech 9 žáků v podzimním opravném termínu bylo úspěšných. 

U učebních oborů bylo na konci školního roku ve třetím ročníku 91 žáků. Závěrečných 

zkoušek v řádném termínu se zúčastnilo 84 žáků, z toho 80 uspělo. Nepřipuštěno 

v řádném termínu bylo 7 žáků. Z těchto 7 žáků 1 požádal o opakování ročníku, 1 změnil 

obor a 2 ukončili studium. V podzimním termínu absolvovali 3 žáci závěrečné zkoušky 

v náhradním termínu, 4 žáci v opravném a z nich byl jeden neúspěšný, protože se bez 

omluvy ke zkouškám nedostavil. 

5.9. Zhodnocení úrovně absolutorií, maturitních a závěrečných zkoušek, 

včetně praktické části 

1) Pracoviště Máchova 

Maturitní zkoušky studijních oborů probíhaly v jarním termínu ve 2 týdnech v celkem 

třech maturitních komisích. Počet maturitních tříd byl 3 v denní formě a 1 ve formě 

distanční. Zkoušku konal i 1 absolvent denního studia z předchozího roku ve 2. opravném 
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termínu, 4 absolventi distančního studia z předchozího roku a 1 absolvent distančního 

studia z předminulého školního roku. 

Celkový průměr za jarní termín maturitních zkoušek byl 2,52, což je téměř o půl 

klasifikačního stupně horší než závěrečná klasifikace v posledním ročníku. Nejvíce žáků 

u zkoušek v řádném termínu neprospělo ve třídě S4 (celkem 8 žáků) a to jak ve společné, 

tak v profilové části zkoušky. Nepovinné zkoušky z Matematiky ve společné části konali 

2 žáci. Oba u zkoušky uspěli. Celkový průměr zkoušek konaných v podzimním termínu byl 

3,70. Stejně jako v minulých letech byly nejhorší výsledky v matematice. Nejlepší 

průměrný prospěch mají žáci zkráceného dvouletého distančního studia (1,62 v jarním 

zkušebním termínu), kteří konají jen profilovou část maturitní zkoušky. Naopak 

nejhoršího průměrného prospěchu dosáhli žáci třídy S4 (2,86 v jarním termínu), zejména 

kvůli matematice. Z denního studia si nejlépe vedla třída A4 (průměr 2,17 za jarní termín), 

což odpovídá výsledkům žáků v průběhu celého studia. V jarním termínu se celkem 3 žáci 

nedostavili bez omluvy, 1 žák byl omluven. 

Po podzimním termínu MZ stále neprospěli 4 žáci denního studia. U distančního 

studia neprospěli ani po podzimním termínu 4 žáci. Celkem 4 žáci v obou formách studia 

(denní 1, distanční 3) nevykonali MZ úspěšně ani ve 2. opravném termínu. V podzimním 

termínu se 1 žák nedostavil bez omluvy. 

Ve studijním oboru Stavebnictví–distanční forma (2 leté zkrácené studium) se konala 

1 zkouška profilové části formou maturitní práce s obhajobou, ostatní 2 zkoušky profilové 

části probíhaly ústní formou. V oborech Technická zařízení budov, Stavebnictví–Pozemní 

stavitelství a Stavebnictví–Pozemní stavitelství a architektura se konala vždy jedna 

zkouška profilové části formou praktické zkoušky, v oboru Stavebnictví–Pozemní 

stavitelství navíc jedna zkouška formou kombinovanou (praktická a ústní část). Část 

praktických zkoušek (Konstrukční cvičení u oboru Stavebnictví v denní formě) se konala 

s využitím prostředků výpočetní techniky. U praktických maturitních zkoušek v jarním 

termínu byl neúspěšný pouze 1 žák z těch, kteří byli připuštěni k maturitě v jarním 

zkušebním termínu. Praktickou zkoušku v podzimním termínu konali 2 žáci z oboru 

Technická zařízení budov. 

Předsedy maturitních komisí byli jmenováni v jarním termínu Ing. Eva Slánská ze SPŠ 

stavební v Lipníku nad Bečvou (pro obor Stavebnictví–Pozemní stavitelství a architektura, 

třída A4), Ing. Zdeněk Pšeja ze SPŠ Zlín (pro obor Stavebnictví–Pozemní stavitelství 

v denní i distanční formě, třídy S4, Z2 a D4), Ing. Martin Sadílek z ISŠCOP Valašské Meziříčí 

(pro obor Technická zařízení budov v denní formě, třídy T4). V podzimním termínu 

probíhaly maturitní zkoušky u dvou zkušebních komisí, jejímiž předsedy byli jmenováni 

Ing. Zdeněk Pšeja ze SPŠ Zlín (pro obor Stavebnictví–Pozemní stavitelství v denní 

i distanční formě, třídy S4 a D4), Ing. Martin Sadílek z ISŠCOP Valašské Meziříčí (pro obor 

Technická zařízení budov v denní formě, třída T4).  
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2) Pracoviště Komenského 

Závěrečné zkoušky proběhly v řádném termínu u čtyř zkušebních komisí. Předsedou 

zkušební komise pro obory truhlář, tesař a malíř byl jmenován Ing. Tomáš Bílek, 

předsedou pro obory klempíř a instalatér Ing. Jaroslav Dufka a předsedkyní pro obory 

zedník a montér suchých staveb byla jmenována Ing. Markéta Čížová. Závěrečné zkoušky 

se u všech oborů konaly podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek. Úspěšnost žáků 

u zkoušek byla dobrá, protože 17 žáků vykonalo závěrečné zkoušky s vyznamenáním a jen 

4 neuspěli z písemné části v 1. termínu. 

V podzimním termínu po vykonání opravných zkoušek za 3. ročník konali 3 žáci 

závěrečné zkoušky v náhradním termínu a 4 žáci konali závěrečnou zkoušku 

v 1. opravném termínu. 1 žák se nedostavil na opravný termín a závěrečné zkoušky vzdal 

bez řádné omluvy. Ostatní byli úspěšní. 

Maturitní zkoušky proběhly v řádném květnovém termínu. Předsedou maturitní komise 

pro NS2 byl jmenován Mgr. Josef Trefilek. V řádném termínu se zúčastnilo 25 žáků 

závěrečného ročníku, z toho 9 žáků bylo neúspěšných. Neúspěšní byli 3 žáci 

z didaktického testu z českého jazyka, 3 žáci z písemné práce z českého jazyka a 3 žáci 

ze souboru odborných předmětů – praktické zkoušky. V podzimním opravném termínu již 

všech 9 žáků bylo úspěšných. Na podzim konali 2 žáci zkoušku v náhradním termínu. 

Jeden byl úspěšný a druhý maturitní zkoušku vzdal bez omluvy. Tímto mají všichni žáci 

z nástavbového studia školního roku 2014/2015 úspěšně zvládnutou maturitní zkoušku, 

protože jeden neúspěšný již nehodlá maturitní zkoušku v dalších letech skládat. 

V jarním termínu nebyli úspěšní 2 žáci ze školního roku 2013/2014, konající maturitní 

zkoušku v prvním opravném termínu. A to v didaktickém testu z českého jazyka 

a anglického jazyka. 

5.10. Výsledky maturitních zkoušek 

Denní studium 

Jarní zkušební termín (časové termíny uvedeny pouze u ústních zkoušek) 

Datum třída 
poč. 
žáků 

konalo nekonalo vyznam. prospělo neprosp. Ø 

18. 5. – 21. 5. 2015 A4 32 32 0 4 25 3 2,17 

18. 5. – 21. 5. 2015 S4 31 (1) 31 (1) 0 1 22 8 (1) 2,86 

25. 5. – 28. 5. 2015 T4 30 27 3 0 21 6 2,53 

Máchova celkem  93 (1) 90 (1) 3 5 68 17 (1) 2,52 

25. – 28. 5. 2015 NS2 28 (2) 25 (2) 3 0 16 9 (2) 2,85 

Komenského 
celkem 

 28 (2) 25 (2) 3 0 16 9 (2) 2,85 

Škola celkem  121 (3) 115 (3) 6 5 84 26 (3) 2,59 

V závorce je počet žáků z minulého školního roku přihlášených k opravné zkoušce. všechny 
průměry jsou uváděny bez těchto žáků (i v tabulkách níže). 
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Podzimní zkušební termín (časové termíny uvedeny pouze u ústních zkoušek)  

Datum třída 
poč. 
žáků 

konalo nekonalo vyznam. prospělo neprosp. Ø 

–    (pouze spol. část) A4 3 3 0 0 2 1 4,00 

11. 9. 2015 S4 8 8 0 0 7 1 3,67 

11. 9. 2015 T4 8 8 0 0 6 2 3,35 

Máchova celkem  19 19 0 0 15 4 3,52 

11. 9. 2015 NS2 11 11 0 0 10 1 3,00 

Komenského 
celkem 

 11 11 0 0 10 1 3,00 

Škola celkem  30 30 0 0 25 5 3,33 

V závorce je počet žáků z minulého školního roku přihlášených k opravné zkoušce. Průměr je 
pouze průměrem zkoušek konaných v tomto termínu. 

Distanční studium 

Jarní zkušební termín (časové termíny uvedeny pouze u ústních zkoušek) 

Datum třída 
poč. 
žáků 

konalo nekonalo vyznam. prospělo neprosp. Ø 

22. 5. 2015 D4 (4)  (3) (1) (0) (1) (2) – 

22. 5. 2015 Z2 (1) 7 (1) 7 (1) 0 2 5 0 (1) 1,62 

Škola celkem  7 (5) 7 (4) 0 (1) 2 (0) 5 (1) 0 (3) 1,62 

V závorce je počet žáků z minulého školního roku přihlášených k opravné zkoušce v daném oboru. 

Podzimní zkušební termín (časové termíny uvedeny pouze u ústních zkoušek) 
 
Datum třída poč. žáků konalo nekonalo vyznam. prospělo neprosp. Ø 

11. 9. 2015 D4 (2) (2) (0) (0) (0) (2) – 

V závorce je počet žáků z minulého školního roku přihlášených k opravné zkoušce.  

 

5.11. Přihlášky ke studiu na vysoké školy pro školní rok  2015/2016 

1) Pracoviště Máchova 

Z celkového počtu 92 žáků čtvrtého ročníku denního studia si podalo přihlášky ke studiu 

na vysoké školy 76 žáků, tj. 82,3 %. Největší zájem byl o stavební fakulty VUT Brno, ČVUT 

Praha a VŠB-TU Ostrava. 
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2) Pracoviště Komenského 2 

Z celkového počtu 28 žáků posledního ročníku si podali přihlášky ke studiu na vysoké 

školy 3 žáci, tj. 10,7 %. Největší zájem byl o Fakultu tělovýchovy a sportu Palackého 

univerzity v Olomouci, Fakultu lesnickou a dřevařskou Mendelovy univerzity v Brně 

a Pedagogickou fakultu v Ostravě. 

 

6. Informace o průběhu vzdělávání 

6.1. Výuka praxe ve školním roce 2014–2015 

Průmyslová škola pro výuky odborné praxe využívá vlastní dílenské prostory, tyto 

prostory jsou vybaveny pro výuku všech vyučovaných studijních i učebních oborů. 

Vybavení dílen se každoročně modernizuje, ve školním roce 2014–2015 byl například 

pořízen nový dřevoobráběcí CNC stroj a řezací plotr. Žáci školy jsou vedeni učiteli 

praktického vyučování a učiteli odborného výcviku, kteří splňují nejen požadované 

odborné a pedagogické vzdělání, ale mají i dlouholetou praxi ve vyučovaném oboru. 

Souběžně s dílenskou výukou probíhá praxe i na smluvních pracovištích firem.  

Seznam smluvních pracovišť soukromých firem a institucí zajišťujících jednotýdenní 

až dvoutýdenní souvislou odbornou praxi (SOP) v rámci školního roku 2014–2015 

pro studijní obory, včetně firem u kterých vykonávají žáci učebních oborů celoroční praxi 

je uveden níže:   

SOP seznam firem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Aleš Zetocha, Halenkov 629, 756 03 Halenkov  1  

Aleš Zichala, Podhradní Lhota 62, 768 71 Rajnochovice  1  

Alois Hořelica, Janáčkova 764, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou  1  

Arcelor Mittal Engineering and Consulting s.r.o., Vratimovská 695/76, 707 00 

Ostrava 
  1 

ARIMI stavební s.r.o., Svatopluka Čecha 881, 735 06 Karviná-Fryštát   1 

Autodoprava Fojtů, Horní Lideč 280, 756 21 Horní Lideč  2  

BEECH s.r.o., Molákova 2510, 628 00 Brno  2  

BETY – stavby, izolace a služby, s.r.o., Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče n.  B.  1  

BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí   5 

BOCHETA, stavební společnost, s.r.o., Císařská 88, 741 01 Loučka  1  

BZ Ekoinstal, Podlesí 240, 757 01 Valašské Meziříčí  2  

C.B.G. IMPEX s.r.o., Železničního vojska 1367, 757 01 Valašské Meziříčí   1 

COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice  2  1 

ČD Cargo, a.s., 756 41 Lhotka nad Bečvou   1 

DŘEVOSPOL Pavlica s.r.o., Oderskíá 328, 724 47 Hladké Životice  1  

DVEŘE JEŽ, Vrbenská 142, 757 01 Valašské Meziříčí  2  
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E B ELEKTRO BARTOŠ, s.r.o., Místecká 657, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  1  

E.P.I., s.r.o., Tvarůžková 2740, 756  61 Rožnov pod Radhoštěm  1 1 

ECORAW.RDP s.r.o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  1  

EFIOS, spol. s r.o., Masarykova 671/33, 757 01 Val. Meziříčí - Krásno nad Bečvou  3  1 

Elektroprojekta Rožnov a.s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm  1  

EP Rožnov, a.s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm   1 

EPIGON spol. s r.o., Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm   1 

Erudin s.r.o., Jankovcova 788/16, 170 00 Praha 7 1   

EUROVIA CS, a. s. - závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín    1 

FÁREK stavební s.r.o., Vídečská 436, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  1  

FIDEM design s.r.o., Nad Košíkem 484/24, 102 00 Praha 10 – Hostivař   1 

František Kužela, Ve Svahu I 221, 760 01 Zlín – Jaroslavice, Zašovská 850   1 

Frekomos, spol. s r.o., Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí 2   

G.W. mont, s.r.o., Meziříčská 2312, 756 64 Rožnov pod Radhoštěm  1  

GaP inženýring s.r.o., Křenová 120, 741 01 Nový Jičín – Loučka   1 

GEDOS NOVÝ JIČÍN stavební společnost a.s. Beskydská 170, 741 01 Nový Jičín – 

Žilina 
 2 2 

GOLDYS - reálnou cestou, s.r.o., Veřovice 597, 742 73 Veřovice  1  

H+K stavitelství s.r.o., Převrátí 1007, 756 54 Zubří   1 

HERYÁN REKONSTRUCTIONS s.r.o., Valašská Bystřice 444, 756 27 Valašská 

Bystřice 
 1  

HORÁK-STAVITEL s.r.o., Vítovská 98/23, 742 35 Odry   1 

HRABOVSKÝ s.r.o., Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí    1 

I.P.R. – stavební činnost, s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3   1 

Igor Goláň, Rokytnice 10, 755 01 Vsetín   1 

Ing. arch. Bohdan Frnka, Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm   1 

Ing. arch. Dan Dušek, Malá Lhota č. ev. 4, 757 01 Valašské Meziříčí   1 

Ing. arch. Jaromír Zavadil, Lešná 78, 756 41 Lešná   1 

Ing. arch. Jindřich Ondruš, Jiráskova 916, Vsetín 755 01   1 

Ing. arch. Karel Janča, Žerotínská 2655, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  2  

Ing. arch. Tomáš Kočnar, Galašova 170, 753 01 Hranice I-Město    1 

Ing. Ivo Hradil – Vodoprojekt, Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí  1  

Ing. Libor Dobiáš s.r.o., Bezručova 206, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm   1 

Ing. Lumír Kořenský, Hostašovice 262, 741 01 Hostašovice 1   

Ing. Marek Svoboda, Křižná 620, 757 01 Valašské Meziříčí   1 

Ing. Pavel Šlinz, Ústí 29, 755 01 Ústí   2 

Ing. Petr Vinklárek, Sladské 2335, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  1  

Jan Svítil, Všechovice 37, 753 53 Všechovice  1  

Jaroslav Hrbáček, Kladeruby 122, 756 43 Kladeruby, provoz.: Hranická 93, 

Valašské Meziříčí 
1   

Jaroslav Kubík, Nádražní 506, 766 01 Valašské Klobouky  1  
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JEKO - okna, s.r.o., Jiráskova 396, 757 01 Valašské Meziříčí  1  

Jindřich Vavřín - truhlářství, Ratiboř 556, 756 21 Ratiboř   1 

JIŘÍ FABIÁN a synové, spol. s r.o., Vidče 427, 756 53 Vidče  2  

Jiří Koryčanský, Nerudova 160, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm   2 

Jiří Sváček, Police 178, 756 44 Police  1  

Josef Dufek, Šípková 1488, 757 01 Valašské Meziříčí   1 

Josef Šablatura  – STAVPRO, Kunín 227, 742 53 Kunín     1 

Josef Žeravík, Ústí 194, 753 01 Hranice  1  

JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Vsetín  1  

Kamil Mrva Architects, s.r.o., Záhumenní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice   1 

Karel Hlucháň, Zemědělská 103, 756 06 Rožnov pod Radhoštěm  1  

Karel Litavský, truhlářství, Hodslavice 398, 742 71 Hodslavice 1  1 

Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, 40. pluku 1351, 757 01 Valašské Meziříčí  1 1 

KMO Zubří, s.r.o., U Bečvy 300, 756 54 Zubří  2  

Kompakta servis s.r.o., Denisova 2916/9, 75002 Přerov - Přerov I-Město    1 

Kudělka s.r.o., Kunín 104, 742 53 Kunín   1 

LARGO - Roman Zajíček, s.r.o., Jasenice 1593, 755 01 Vsetín  1  

LARS M+K s.r.o., Pod Jehličnou 519, 756 63 Krhová 2 2  

LAVI ENGINEERING s.r.o., Meziříčská 2868, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  1  

Leoš Daníček, Kunčice pod Ondřejníkem 621, 739 13  1  

Meccano, s.r.o., Záchranářů 154, 735 14 Orlová - Poruba  1  

Městský úřad Karolinka, Radniční náměstí č. 42, 756 05 Karolinka   2 

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí   2 

Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice    1 

Městský úřad, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí   1 

Městys Hustopeče nad Bečvou, Náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou   1 

Mézl a Janíček s.r.o., Luhy 170, 756 51 Zašová  2  

Michal Slavický, Racková 41, 760 01 Racková  1  

Milan Křenek, Nad fojtstvím 1073, 756 54 Zubří 1   

Miloslav Nový, Slavkovská 35, 685 01 Bučovice   1 

Miroslav Gropel, Velké Karlovice 350, 756 06 Velké Karlovice  1  

Miroslav Kyselý, Dolní 101, 742 72 Mořkov  1  

MOBIKO plus a.s., Hranická 293, 757 01 Valašské Meziříčí  1  

MORAVA OKNO s.r.o., Zašovská 71, 757 01 Valašské Meziříčí  1  

MÚ Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice p. Host.   2 

MÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov P/R   1 

Navláčil stavební firma s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín  1 1 

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín  1  

Obecní úřad Bystřička, Bystřička 82, 756 24 Bystřička   1 
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Obecní úřad Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová   1 

OKNA AZ s.r.o., Výletní 196, 757 01 Valašské Meziříčí  1  

OPEN RE-ECO. s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín  1  

Pavel Fojtík, Valašské Příkazy 88, 756 12 Valašské Příkazy  1  

Pavel Heralt, U Vodojemu 1167, 757 01 Valašské Meziříčí 1   

Pavel Jašek, Huslenky 051, 756 02 Huslenky  1  

Pavel Kantor, Jiřího Wolkera 1023, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm   1 

Pavel Vojkůvka, Borová 1696, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm   1 

Pavel Zajíček – projektová činnost ve výstavbě, Hájov 15, 742 58 Příbor (Nový 

Jičín) 
 1  

Petr Galda, Jablůnka 295, 756 23 Jablůnka  1  

Petr Holiš, Pod Čihadlem 613, 756 54 Zubří  1  

Petr Mikeš - IZOLÁTERSTVÍ, U Domoviny 1024, 756 54 Zubří  2  

PLYNSTAV s.r.o., Beskydská 66, 741 01 Nový Jičín - Žilina  1  

PROBI Inženýring s.r.o., Tř. 1. máje 328, 75301 Hranice – Hranice I – město   1 

PRODEZ, a.s., Masarykova 810, 757 01 Valašské Meziříčí  2  

PRODIG-TCV s.r.o., Ratiboř čp. 352, 756 21 Ratiboř   1 

PROFIROOF.CZ, Huslenky 664, 756 02 Huslenky   1 

Pukýš DŘEVOSTAVBY, s.r.o., Střelná 13, 756 12 Horní Lideč 1   

RADEKOV spol. s r.o., U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm   2  

RIOS, spol. s r.o., Masarykova 815, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou  1  

Robert Ostřanský, Jasenice 1593, 755 01 Vsetín   1 

Roman Řehák, Lidečko 485, 756 12 Lidečko  1  

Roman Vítek, Prostřední Bečva 282, 756 56 Prostřední Bečva  1  

Rušar zednictví s.r.o., Masarykovo náměstí 72, 753 01 Hranice na Moravě  1  

S WHG s.r.o., Lovčická 767, Klánovice, 190 14 Praha 9  2 2 

SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, 75501 Vsetín   1 

SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o., Zašovská 850, 757 01 Valašské Meziříčí   2 

SLUŽBY OBCE HALENKOV s.r.o., Halenkov 755, 756 03 Halenkov   1 

STABA - SERVIS, spol. s r.o., Stanislavského 355, 721 00 Ostrava – Svinov 1   

StaniOn s.r.o., Kamenec 1685, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1   

Stanislav Kamas, Tylovice 1992, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  1  

STAV MORAVIA spol. s r.o., Jirská 30, Ostrava – Přívoz, 702 00 Ostrava   1 

STAVBAŘ v.d., Školní ulice 562, 742 42  Šenov u Nového Jičína  1  

Stavby Bezděk, Nová 1812, 753 01 Hranice na Moravě  1  

Stavebniny Stami, s.r.o., Skalní 1942, 753 01 Hranice I - Město  1  

STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK, s.r.o., Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1  1  

STAVO – Karel Černoch s.r.o., Malá Strana 31, 742 01 Suchdol nad Odrou  1  

Stolařství Toman Richard, Zátiší 517, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  1  

SWIETELSKY stavební s.r.o., Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí  1  
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Štec SVT s.r.o., Jasenice 711, 755 01 Vsetín  1  

TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín 1   

TM Stav spol. s r.o., Jasenice č.p. 729, 755 01 Vsetín  1 1 

Tomáš Herman, Police 194, 756 44 Police  1  

Tomáš Janošek – Truhlářství, U Apolla 693/3, 757 01 Valašské Meziříčí 1   

TOPITO, s.r.o., Trojanovice 740, 744 01 Trojanovice  1  

TrioMont, Polanského 2557, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  1  

TZB TECHNIK s.r.o., Zahradní 301, 753 61 Hranice IV - Drahotuše  2  

Václav Šnyrych, Podsedky 1096, 755 01 Vsetín    1 

Valuch Petr, Skalička 169, 753 52 Skalička u Hranic   1 

VAST TERCIA, spol. s r.o., Husova 29, 757 01 Valašské Meziříčí  2  

VESPOL podlahy spol. s r.o., Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm   1 

Vladimír Rudel, Jiráskova 1813, 755 01 Vsetín    1 

Vladislav Rada, Podolí č. 2, 756  44 1   

Vlastimil Hradilík, Horní Újezd 22, 753 53 Horní Újezd   1 

Vlastimil Váňa, Mštěnovice 17, 756 41 Lešná    1 

Vodo - topo ROTOP, Mánesova 252, 687 71 Bojkovice  1  

VSDS s.r.o., Hostašovice 117, 741 01 Hostašovice  1  

VYSOT  s.r.o, Kunín 105, 742 53 Kunín   1 

Výtahy Vsetín, s.r.o., Turkmenská 2150, 755 01 Vsetín 2   

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Jezernice, 751 31 Lipník nad Bečvou   1 

Window Holding a.s., Zašová 660, 756 51 Zašová   1 

Zdeněk Kubín, U Přejezdu 332, 756 63 Krhová  1  

 

Celoroční praxe – Odborný výcvik 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Antonín Marek, U Vodojemu 1229, 757 01 Valašské Meziříčí  2  

HaCase s.r.o., Zašová 555, 756 51 Zašová  1  

Jaroslav Zubíček, Kateřinice 321, 756 21 Kateřinice  1  

Juráň s.r.o., Ústí 200, 755 01 Ústí  2  

LARS M+K s.r.o., Pod Jehličnou 519, 756 63 Krhová  4  

Luděk Zátorský, 757 01 Velká Lhota 100   2 

Martin Bőhm, Dvořiska 330, 742 72 Mořkov   1 

Miroslav Dlabaja, Provodov 301, 763 45 Březůvky   1 

Miroslav Ondruch – tesařství, Horní Bečva 701, 756 57   1 

Ondruch Radek, Valašská Bystřice 68, 756 27 Valašská Bystřice    1 

Radek Mikulovský, 742 56 Nový Jičín, Sedlnice 326   1 

S WHG s.r.o., 40. pluku 1355, 757 01 Valašské Meziříčí  2  

Střechy a stavby Sýkora, s.r.o., 742 58 Příbor, Hájov 65   1 

Topič s.r.o., Roštění 101, 768 43 Kostelec u Holešova   1 
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TRIDAS s.r.o., Hemy 892, 757 01Valašské Meziříčí  3 3 

Zdeněk Fusek, Růžďka 367, 756 25 Růžďka  1  

6.2. Údaje o změnách počtu žáků 

Přestupy v rámci prvního ročníku SŠ a VOŠ ve školním roce 2014–2015 

Stavebnictví–Pozemní stavitelství: 1 žáci 

Technická zařízení budov: 2 žáci 

Truhlář: 1 žák 

Tesař: 1 žák 

Instalatér: 1 žák 

Malíř a lakýrník: 2 žáci  

 
Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku na základě rozhodnutí ředitele SŠ 

ve školním roce 2014–2015 

Instalatér: 1 žák 

Klempíř: 1 žák 

Malíř a lakýrník: 1 žák 

Tesař: 1 žák 

Truhlář: 1 žák 

Montér suchých staveb: 2 žáci 

 
Přehled o žácích, kteří přerušili studium ve školním roce 2014–2015 

Instalatér: 1žák 

Malíř a lakýrník: 1 žák 

Zedník: 2 žáci 

 

Přehled o žácích, kteří zanechali studia, příp. přestoupili na jinou školu ve školním 

roce 2014–2015 (nezapočteni žáci, kteří přestoupili na jiný obor v rámci školy) 

Stavebnictví–Pozemní stavitelství: 3 žáci 

Stavebnictví–Pozemní stavitelství a architektura: 3 žáci 

Technická zařízení budov 4 žáci 

Truhlář: 4 žáci 

Instalatér: 3 žáci 

Klempíř: 2 žáci 

Malíř a lakýrník: 2 žáci 

Tesař: 4 žáci 

Zedník: 6 žáků 

Montér suchých staveb 4 žáci 

Nábytkářská a dřevařská výroba: 2 žáci 

Stavební provoz: 6 žáků 
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Přehled o žácích, kteří nepostoupili do vyššího ročníku studia z důvodu 

neprospěchu, případně neprospěli v posledním ročníku (ani nepřestoupili na jinou 

školu, ani neopakují ročník) ve školním roce 2014–2015 

Stavebnictví–Pozemní stavitelství – distanční studium, zkrácené: 1 žák 

Malíř a lakýrník: 1 žák 

Montér suchých staveb: 1 žák 

Tesař: 1 žák 

Truhlář: 1 žák 

Zedník: 1 žák 

Nábytkářská a dřevařská výroba: 1 žák 

Stavební provoz: 1 žák 

 

7. Výchovné poradenství a prevence sociálně 

patologických jevů 

7.1. Výchovné poradenství na škole 

Údaje o integrovaných žácích – zdravotní postižení: 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchově postižení 
2. 1 

3. 1 

Zrakové postižení – 0 

S vadami řeči – 0 

Mentální postižení – 1 

Tělesné postižení – 0 

S kombinací postižení – 1 

 

Údaje o integrovaných žácích – zdravotní znevýhodnění: 

Druh znevýhodnění : Ročník Počet žáků 

Vývojové poruchy učení 

1. 7 

2. 16  

3. 8 

4. 4 

Vývojové poruchy chování 
1. 1 

2. 2 
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Druh znevýhodnění : Ročník Počet žáků 

Vývojové poruchy chování 
3. 1 

4. 0 

Mentální 

1. 1 

2. 0 

3. 5 

4. 0 

K 30. 9. 2014 byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů 3 žáci 

se specifickými vzdělávacími potřebami a 2 žáci v kategorii „ostatní“. 

Pracoviště Máchova 

Hlavní náplní práce výchovného poradce na naší škole je poskytování poradenské péče 

žákům při řešení jejich osobních i studijních problémů a pomoc při profesní orientaci. 

Konkrétními úkoly pak jsou spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou 

při vyhledávání a diagnostikování žáků se specifickými poruchami učení a následná práce 

s nimi, prevence a řešení problémů školní neúspěšnosti, spolupráce s rodiči v oblasti 

informovanosti i individuální poradenské a konzultační činnosti, přičemž je vždy 

zachována bezpodmínečná důvěrnost všech informací.  

Žáci prvního ročníku i jejich rodiče jsou vždy seznámeni s náplní práce výchovného 

poradce a s jeho konzultačními hodinami a jsou jim vysvětleny možné problémy, které 

se mohou vyskytnout v souvislosti se začátkem studia na střední škole – adaptace na nový 

kolektiv a systém výuky, nutnost každodenní domácí přípravy, styly učení a jak se učit.  

Od třetího ročníku se hlavním obsahem práce výchovného poradenství stává pomoc 

při profesní orientaci žáků. Žáci třetího ročníku jsou seznámeni se všemi možnostmi 

pomaturitního studia, jak a kdy se pro další studium rozhodnout a co je potřeba při tomto 

rozhodování zvážit. Ve čtvrtém ročníku následuje konkrétní vysvětlení o podávání 

přihlášek na vysoké a vyšší odborné školy. Před ukončením studia probíhá beseda 

s pracovníky Úřadu práce na téma „Vstup absolventů na trh práce“, kde se mluví 

o tématech Jak a kde hledat zaměstnání, jak se připravit na první pohovor 

se zaměstnavatelem a průběh pohovoru. Ve spolupráci s PPP je pro žáky 4. ročníku 

zajištěno konání maturitní zkoušky v rámci Přiznaného uzpůsobení podmínek (PUP). 

Z hlediska dalšího uplatnění našich absolventů výchovný poradce spolupracuje s Úřadem 

práce a s jeho informačním a poradenským střediskem. Ve spolupráci s Úřady práce byla 

také zabezpečena účast naší školy na tzv. burzách škol, které slouží žákům 9. tříd a jejich 

rodičům k seznámení se strukturou studijních oborů středních škol pro školní rok 

20015/16. 
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Pracoviště Komenského 2 

Náplň výchovného poradce je rozdělena do dvou oblastí: pedagogicko-psychologická 

a kariérové poradenství.  

V pedagogicko-psychologické oblasti pomáhá výchovný poradce žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami a jejich vyučujícím při práci s nimi, vede diagnostické rozhovory 

se žáky, popřípadě s jejich učiteli a rodiči s cílem řešit problémy žáků spojené s učením, 

výukou a kázní. Výchovný poradce pomáhá žákům v oblasti citové zátěže, řešení závislostí 

(nejen drogových). Rovněž spolupráce se specializovanými školskými poradenskými 

zařízeními je velmi důležitá – pedagogicko psychologická poradna, středisko výchovné 

péče, výchovní kurátoři. Žáci prvního ročníku i jejich rodiče jsou vždy seznámeni s náplní 

výchovného poradce a jeho konzultačními hodinami a jsou jim vysvětleny problémy, které 

se mohou vyskytnout v souvislosti se začátkem studia na střední škole – adaptace na nový 

kolektiv, systém výuky, nutnost domácí přípravy, jak se učit.   

V letošním školním roce se žáci 2. ročníku zúčastnili besedy na téma Vztahy ve třídě.  

Besedu provedla nezisková organizace Most Valašské Meziříčí. 

Pro všechny žáky učebních oborů a nástavbového studia byly v letošním roce 

zorganizovány dvě filmová představení v Kině Svět Valašské Meziříčí, dva sportovní 

turnaje (ve volejbale a ve fotbale) a cyklistický závod Stavařská tisícovka 

Zvláštní pozornost je věnována žákům s neomluvenou absencí nebo se špatným 

prospěchem. Vždy je velmi důležité zachovávat bezpodmínečnou důvěrnost všech 

informací. Ve škole jsou organizovány odborné přednášky zaměřené na výchovnou 

činnost.  

V rámci kariérového poradenství pomáhá výchovný poradce žákům při výběru vysoké 

školy vyšší odborné školy, jiného studijního oboru. Velmi důležitá je i spolupráce 

s Úřadem práce ve Vsetíně. Žáci třetích ročníků a nástavbového studia se zúčastnili besedy 

na téma „Vstup absolventů na trh práce“, kde se mluví o tématech jak a kde hledat 

zaměstnání, příprava na první pohovor se zaměstnavatelem a průběh pohovoru. Rovněž 

se naše pracoviště pravidelně účastní individuálních náborů na základních školách. Jsou 

také organizovány dny otevřených dveří.  

7.2. Minimální program prevence rizikového chování (prevence sociálně 

patologických jevů) 

V rámci dlouhodobé strategie prevence SPJ byl ve školním roce 2014–2015 realizován 

program primární prevence těchto jevů u žáků zaměřený na předcházení zejména 

následujícím rizikovým jevům v chování žáků: záškoláctví, vandalismus, agresivita, 

kriminalita, různé formy rizikových závislostí nejen na návykových látkách, ale také např. 

na internetu, herních automatech apod., šikana, rasismus, xenofobie, extremismus 

politický i náboženský, sektářství aj. Program se týká také problematiky vztahů 

ve skupinách vrstevníků, komunikace, asertivního jednání, psychické odolnosti 
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a zaměřuje se i na oblast vznikajících partnerských vztahů. Zahrnuje tématiku zdravého 

způsobu života, racionálního využívání volného času, prevence úrazů a dopravních nehod, 

prevence mentálních poruch příjmu potravy, rizik přenosných infekčních nemocí apod. 

Snaží se pomoci mladým lidem orientovat se i v případě mimořádných událostí 

a náročných životních situací. 

MPP je začleňován dle možností do vyučování a preventivní prvky jsou také součástí 

mimoškolních aktivit (stmelovací pobyty, team-buildingové programy, soutěže, kurzy, 

exkurze, zájezdy, výměnné pobyty ad.). 

MPP je realizován také formou přednášek pro žáky, besed, diskusí, filmů, třídnických 

hodin. V uplynulém školním roce byl páteří MPP Projekt Zdravě fungující kolektiv, 

na který naše škola získala finanční prostředky od Zlínského kraje. Projekt je určen 

pro cílovou skupinu – žáky 1. a 2. ročníku.  

Žáci studijních oborů v rámci svých kmenových tříd se svými třídními učiteli absolvovali 

alternativní interaktivní program Team-building, přednášku s besedou Virtuální realita 

a Kyberšikana, interaktivní besedu Sex a vztahy trochu jinak, přednášku na téma 

Antikoncepce. Žáci 2. ročníků učebních oborů se svými třídami a třídními učiteli 

absolvovali interaktivní besedu na téma Vztahy ve třídě. Proběhlo školení pedagogických 

pracovníků na téma práce s třídním kolektivem, třídnická hodina.    

Akce odborně a metodicky zajišťovali: Studentský klub MOST Valašské Meziříčí, Poradna 

pro ženy a dívky Rožnov p. R., terénní pracovník MěÚ Vsetín, odborní lektoři, školní 

metodik prevence sociálně patologických jevů s výchovnou poradkyní pro učební obory 

a nástavbové studium Ing. Halaštovou a třídní učitelé. Po každé aktivitě následovala 

třídnická hodina na dané téma.  

Projekt Zdravě fungující kolektiv bude pokračovat ve zbývající části kalendářního roku 

2015 stmelovacími kurzy všech tříd 1. ročníku učebních oborů a dalšími preventivními 

činnostmi.  

Žáci učebních oborů absolvovali na začátku školního roku se svými třídními učiteli 

třídenní stmelovací kurz prvního ročníku. Preventivní prvky byly uplatňovány také 

při přípravě na odborné soutěže a na odborných exkurzích a veletrzích. K prevenci 

rizikového chování byla využita i návštěva filmového představení 10 pravidel jak sbalit 

holku. 

Žáci všech tříd 1. ročníku studijních oborů absolvovali na začátku školního roku 

interaktivní dopolední programový blok nazvaný Hra o AIDS pořádaný zdarma v rámci 

Týdne zdraví Městským úřadem Valašské Meziříčí za odborné garance SZÚ v prostorách 

Střediska volnočasových činností. 

Pozitivně se na budování vztahů mezi žáky naší a jiných škol podílí i školou tradičně 

organizovaný cyklistický závod Stavařská tisícovka, celoškolní Sportovní den a celá řada 

sportovních turnajů.  

Žáci naší školy se zapojili také do mnoha kulturních a společenských událostí, z nichž 

nejvýznamnější byly oslavy 140. výročí založení školy. Podíleli se také velkou měrou 
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na Dnech otevřených dveří. Tradičně se spoluúčastnili na realizaci dobročinných 

sbírkových aktivit Světluška, Den boje proti rakovině aj. 

Školní metodik prevence se zúčastnil Krajské konference k prevenci rizikového chování 

na téma Jiná prevence konané v Kroměříži  a pravidelných porad a odborných seminářů. 

V oblasti prevence SPJ se průběžně vzdělávají i ostatní učitelé a vychovatelé.  

ŠMP a obě výchovné poradkyně konzultují s žáky i rodiči a spolupracují s třídními učiteli 

a vedením školy. Ve vzájemné součinnosti se žákům i jejich rodičům snaží pomáhat 

při řešení výchovných i studijních záležitostí, přičemž využívají také nabídky odborných 

pracovišť mimo školu.  

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Datum Pořadatel Název akce 
Počet 

pedagogických 
pracovníků 

15. 10. 2014 EKO-KOM, a.s. Praha Odpady a obaly 1 

22. 10. 2014 DESCARTES v.o.s. 

O Achilleovi a želvě, Fibonacciho 
králících a velkém třesku aneb 
Posloupnosti a nekonečné řady 
na střední škole 

5 

23. 10. 2014 KÚ Zlín 
Krajská konference k primární prevenci 
rizikového chování 

1 

20. 11. 2014 ČŠI 
Konzultační seminář pro management 
škol 

1 

26. 11. 2014 
Vzdělávací agentura 
Mgr. Jitka Blechová 

seminář "Obtížné rozhovory aneb jak 
se domluvit" 

1 

20. 1. 2015 NIDV, Cermat 
KOSS pro management škol – pilotní 
ověřování přijímacího řízení na SŠ 

1 

7. 2. 2015 
OA a VOŠ ve 
Valašském Meziříčí 

Motivace a sociální potřeby 
v pedagogické praxi 

1 

3. 6. 2015 PF UP Olomouc 
Workshop-Podpůrná opatření 
ve vzdělávání žáků se SVP 

1 

10. 6. 2015 Madio o.s. Zlín 
Školení: Jak pracovat efektivně s třídním 
kolektivem - vedení třídnické hodiny 

15 

 
Školení, semináře vyučujících (mimo DVPP) 
 

Datum Pořadatel Název akce 
Počet 

pedagogických 
pracovníků 

šk. rok 2014–2015 VŠE Praha, Kustod  

Zvyšování kompetencí řídících 
pracovníků škol v oblasti řízení 
a personální politiky ve Zlínském kraji – 
MBA  

2 
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šk. rok 2014–2015 
Slezská Univerzita 

Opava 
Magisterské studium 1 

9. 9. 2014 NAEP DZS E-Twinning, Mládež v akci – Erasmus+ 1 

16. 9. 2014 ČVUT, fa stavební 
Novinky v ocelových a dřevěných 
konstrukcích – udržitelnost výstavby 

1 

20. 9. 2014 – 7. 2. 
2015 

VOŠPgS a SPgŠ 
Kroměříž  

Doplňující pedagogické studium (DPS) 1 

8. 10. 2014 
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluch. 
postižené VM 

Workshop – finanční gramotnost 1 

8. 10. 2014 SPŠOA Uherský Brod Škola ve firmě, firma ve škole 2 

9. 10. 2014 OROS Vsetín Seminář "Právní praxe ve školství" 1 

9. 10. 2014 NAEP DZS Erasmus+ 1 

31. 10. 2014  
Centrum pasivního 
domu Brno 

Konference pasivní domy 1 

6. 11. 2014 ISŠIEŘ Rožnov pod R. Školení finanční gramotnost 1 

18.–20. 11. 2014 Construsoft, s.r.o. Tekla Structures – modelování 1 

19. 11. 2014 ČŠI 
Vzdělávací program pro práci 
se systémem pro školní testování 

5 

25. 11. 2014 EAZK Cesta k udržitelnému stavění 12 

25. 11. 2014 KÚ Zlín Metodický den ŘLZ 1 (+1 neped.) 

3. 12. 2014 KÚ Zlín Školení spisové služby Geovap (2 neped.) 

4. 12. 2014 Baťův institut, Zlín 
Podnikatelské fórum I. - 
„Nové přístupy k realizaci praktického 
vyučování ve ZK“ 

1 

5. 12. 2014 
Ekocentrum Veronica 
Hostětín 

Seminář – CO2 liga 1 

10. 12. 2014 SOŠ J. S. Vsetín 
Metodické setkání pedagogů základních a 
středních škol „Centra vzdělávání“ 

1 

11. 12. 2014 
UTB, fa logistiky 
a krizového řízení 

Centra přírodovědného vzdělávání 1 

7.–11. 1. 2015 

Sportovní kurzy.cz, 
s.r.o., Lyžařské 
středisko Bílá 
v Beskydech 

Základní kvalifikační kurz - 
snowboarding 

1 

7.–11. 1. 2015 

Sportovní kurzy.cz, 
s.r.o., Lyžařské 
středisko Bílá 
v Beskydech 

Základní kvalifikační kurz lyžování  1 

9. 1. 2014 
Ing. Jan Michalík, 
Valašské Meziříčí 

Modulové systémy AMF (stropy, obklady 
ze sádrokartonu)  

1 

20. 1. 2015 Wienerberger Seminář pro projektanty a stavitele 4 

21. 1. 2015 KÚ Zlín Seminář pro školní metodiky prevence 1 

21. 1. 2015 NAEP DZS Erasmus+ KA2 – seminář 1 
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23. 1. 2015 EconomPress Ostrava 
Seminář "Právní minimum v oblasti 
rizikových projevů chování" 

1 

30. 1. 2015 SPŠS Valašské Meziříčí Úvodní školení Corel X5 6 

11. 2. 2015 Firma JUB, Ostrava Školení JUB – dekorační techniky 1 

12. 2. 2015 Veletrh Dřevostavby Veletrh Dřevostavby 1 

4. 3. 2015 
SPŠS Valašské 
Meziříčí, ŠPINAR - 
software s.r.o. Brno 

Školení software TurboCAD – DAEX 
TurboGENERATOR LT CAM 

3 

5. 3. 2015  
SPŠS Valašské 
Meziříčí, SEMACZ s.r.o. 

Školení software SEMA – dřevostavby 3 

5. 3. 2015 
Společnost pro 
techniku prostředí 

Nové úsporné technologie pro rodinné 
domy, veřejné, průmyslové a komerční 
budovy 

1 

18. 3. 2015 ČŠI 
Regionální informační setkání ČŠI 
(NIQES) 

3 

18. 3. 2015 
Tauferova SOŠ 
Kroměříž a Klub 
ekologické výchovy 

1. setkání koordinátorů EVVO ve ZK 1 

20. 3. 2015 EAZK 
Konference „Zdroje energie pro úsporné 
budovy“ 

1 

30. 3. 2015 
ČSSP Praha, Ostrava, 
M+M Perfektsvar s.r.o. 

Aktualizační seminář praktika svařování 1 

1. 4. 2015 
SPŠS Valašské 
Meziříčí, Ing. Václav 
Urban 

Školení software SAS - Systém agend 
pro školy 

20 

1. 4. 2015 
Česká svářečská 
společnost ANB 

Certifikát svářeče (zkouška) 1 

2.–3. 4. 2015 
ČSSP Praha, Praha,  
Sepetná Ostravice 

Aktualizační seminář technologa 
svařování 

1 

21. 4. 2015 ČŠI Školení InspIS ŠVP (NIQES) 2 

24. 4. 2015 IBF 2015 Brno 
BIM seminář – nová metodika ve 
stavebnictví 

1 

27. a 28. 4. 2015 
Národní ústav pro 
vzdělávání, Brno 

Závěrečné konference Projektu UNIV 3 - 
vzdělávání dospělých 

3 

12. 5. 2015 KÚ Zlín Seminář ICT – Společně pro školství ZK 1 (+1 neped.) 

28. 5. 2015 
Školicím středisko II. 
Slováckých strojíren, 
a.s. Uherský Brod 

Krajské setkání pedagogů základních 
a středních škol „Centra vzdělávání“ 

1 

3. 6. 2015 ČMOS PŠ seminář ke Kariérnímu systému 1 

4. 6. 2015 Grundfos Školení – oběhová čerpadla 1 

19. 6. 2015 
SPŠS Valašské 
Meziříčí, Jeřábek spol. 
s.r.o. 

CNC obrábění – mechanické a softwarové 
nadstavení CNC stroje  

3 

25.–28. 8. 2015 DOM – ZO 13, s.r.o. Přezkoušení instruktorů svařování 1 

27. 8. 2015 SPŠS VM Školení BOZP 67 
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9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

9.1. Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce  

2014–2015 

 Počty účastníků 

Název soutěže, přehlídky 

Školní  
(resp. 

okrskové) 
kolo 

Okresní 
kolo 

Krajské 
(resp. 

oblastní) 
kolo 

Ústřední 
kolo 

Celostátní matematická soutěž – – – 4 

Soutěž operátora kalkulátoru 75 – – – 

Euroscola – – – 52 

Finanční gramotnost 154 3 – – 

„Spotřeba pro život“ – mezinárodní soutěž – – – 29 

Wolkerův Prostějov (literární soutěž) 1 – 1 – 

SOČ 3 3 3 1 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 9 2 – – 

Studentská soutěž Bridge Builder Contest – – – 18 

ENERSOL – – 3 – 

Zlínská CO2 liga – – 7 – 

Stavba roku 2014 Zlínského kraje – – – 3 

Náchodská Prima sezóna – – – 6 

Studentská odborná konference STAVOKS  2014 – – – 1 

VELUX – „Život pod střechou“ 1 – – 1 

Stavby z vlnité lepenky 6 – – 2 

Přírodovědný klokan 75 – – – 

pIšQworky – 10 – – 

Sapere – vědět, jak žít 18 3 – – 

Kopaná 16 16 – – 

Basketbal 8 8 – – 
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Volejbal 11 11 – – 

Florbal 12 16 16 15 

Stolní fotbal – 20 2 2 

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel (SUSO), 
celorepubliková soutěž s mezinárodní účastí. 
Stavební veletrh FOR ARCH 2014 v Praze, obor 
truhlář 

– – – 2 

Moravské kolo - Učeň tesař 2015, SOŠ a SOU Vyškov, 
obor klempíř 

– – 2 – 

Soutěž žáků SOŠ a SOU oboru instalatér, regionální 
kolo. Černá louka, 2015 v Ostravě 

– – 2 – 

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel (SUSO), 
regionální soutěž, Ostrava 2015, obor truhlář 

– – 2 – 

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel (SUSO), 
regionální soutěž, Ostrava 2015, obor zedník 

– – 2 – 

Moravské kolo - Učeň klempíř 2015, SOŠ a SOU 
Vyškov, obor klempíř 

– – 2 – 

Krajská soutěž HMTT 2015, obor zedník, tesař, malíř 
a lakýrník 

– – 6 – 

Junior Trophy 2015, Národní kolo 10. ročníku 
mezinárodní soutěže Knauf 

– – – 2 

Truhlář 2015, SPŠS Valašské Meziříčí, obor truhlář 8 – – – 

Přední umístění žáků školy: 

Zlínská CO2 liga – krajské kolo – tým 7 žáků – 2. místo, 

Středoškolská odborná činnost (SOČ) – krajské kolo – 1 žák – 2. místo, 

Středoškolská odborná činnost (SOČ) – krajské kolo – 1 žák – 3. místo, 

Stavby z vlnité lepenky – celostátní kolo – 1 žák – 1. místo, 

Náchodská Prima sezóna (jen celostátní kolo) – 1 žák – 3. místo, 

Stavba roku Zlínského kraje 2014 – 1 žák – čestné uznání, 

Studentská odborná konference STAVOKS  2014 – celostátní kolo – 1 žák – 2. místo, 

Studentská soutěž Bridge Builder Contest – celostátní kolo – 3 žáci – 3. místo, 

Studentská soutěž Bridge Builder Contest – celostátní kolo – 3 žáci – zvláštní cena poroty, 

Finále, soutěžní přehlídka stavebních řemesel, Praha, obor truhlář – 2 žáci – 2. místo, 

Moravské kolo „Učeň tesař 2015“, Ostrava – 2 žáci – 4. místo, 

Soutěžní regionální kolo žáků SOŠ a SOU oboru instalatér, Ostrava – 2 žáci – 2. místo, 

Regionální kolo, soutěžní přehlídka stavebních řemesel, Ostrava, obor truhlář– 2 žáci – 

1. místo, 

Regionální kolo, soutěžní přehlídka stavebních řemesel, Ostrava, obor zedník – 2 žáci – 

2. místo, 

Moravské kolo „Učeň klempíř 2015“, Vyškov – 2 žáci – 1. místo, 

Krajská soutěž HMTT SOU Uherský Brod, obor malíř a lakýrník – 1 žákyně – 2. místo, 
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Krajská soutěž HMTT SPŠS Valašské Meziříčí, obor tesař – 2 žáci – 1. a 2. místo, 

Krajská soutěž HMTT SPŠ Otrokovice, obor zedník – 2 žáci – 3. místo/družstva, 

Národní kolo soutěže Junior Trophy 2015, obor montér suchých staveb – 2 žáci – 3. místo, 

Školní soutěž Truhlář 2015, SPŠS Valašské Meziříčí, obor truhlář – 8 žáků – 1.–8. místo, 

Florbal – Pohár Českého florbalového svazu – krajská eliminace – 16 žáků – 1. místo, 

Florbal – Pohár Českého florbalového svazu – TOP8 východ – 15 žáků – 5. místo, 

Stolní fotbal – krajské kolo – 2 žáci – 1. místo, 

Stolní fotbal – Mistrovství ČR – 2 žáci – 1. místo. 

Ocenění žáků školy: 

Krajské ocenění, Stavba roku 2014 Zlínského kraje XIII. ročník soutěže, Uherské Hradiště, 

obor truhlář – 2 žáci. 

 

Středoškolská odborná činnost 

Zapojení žáků školy do soutěže Středoškolská odborná činnost je jednou z mnoha forem 

práce s talentovanými žáky naší školy.  

25. března 2015 se uskutečnilo školní kolo obhajob této soutěže. Obhajob se zúčastnili tři 

žáci, všichni ze třídy A3. Dva z nich postoupili do okresního kola v kategorii Stavebnictví, 

architektura a design. Oba tito soutěžící zpracovávali stejné zadání, kterým byl návrh 

polyfunkční budovy v Uherském Hradišti. Třetí účastník prezentoval svou práci Souhrn 

přípravy na soutěž v kulturistice v kategorii Pedagogika, psychologie, sociologie 

a problematika volného času a rovněž s touto prací postoupil do okresního kola.  

Okresní kolo soutěže SOČ se konalo jako každým rokem na SPŠ stavební Valašské Meziříčí 

a proběhlo 7. 4. 2015. Po úspěšné obhajobě v okresním kole postoupily všechny tři práce 

naší školy do kola krajského, které se konalo již tradičně na uherskobrodském gymnáziu. 

Naši žáci zde obsadili v kategorii Stavebnictví, architektura a design 2. a 3. místo 

a úspěšnější z nich po licitaci zastupoval naši školu na celostátním kole soutěže. 

9.2. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy 

Významné aktivity pedagogů 

- 1 ped. pracovník – předseda Školské rady SPŠ stavební Valašské Meziříčí 

- 2 ped. pracovníci – členové krajské hodnotitelské komise SOČ 

- 1 ped. pracovník – člen dozorčí rady Studijní nadace CS CABOT Valašské Meziříčí 

- 1 ped. pracovník – člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek na VUT Brno 

fakultě stavební 

- 1 ped. pracovník – člen Školské rady 

- 1 ped. pracovník – předseda Nadačního fondu SPŠ stavební Valašské Meziříčí 

- 5 ped. pracovníků – členové Nadačního fondu SPŠ stavební Valašské Meziříčí 

- 1 ped. pracovník – technologie svařování plastů (certifikát), Svářečská škola plastů 

- 23 ped. pracovníků – zapojeno v projektu Centra přírodovědného a technického 

vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji 
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- 1 ped. pracovník – oceněn firmou Velux za mimořádné výsledky žáků v odborných 

soutěžích exkurzí do Kodaně 
 

Významné mimoškolní aktivity žáků  

- 1 žák – 4 × 1. místo v kategorii juniorů na Mistrovství světa juniorů ve sjezdu 

na divoké vodě (kanoistika) 

 

Prezentace školy – cyklistický závod Stavařská SPEDOS tisícovka  

(Memoriál Edy Rady) 

30. května 2015 škola uspořádala již 4. ročník cyklistického závodu, který byl určen 

pro široký okruh obyvatel regionu, v němž se škola nachází. Závod je pojmenován podle 

bývalého učitele školy, který byl vášnivým cyklistou. Cílem projektu je zařadit do života 

města akci, která zde chybí. Umožnit zapojit se všem občanům, ale především mládeži 

do soutěže, která má přilákat jejich pozornost ke sportu a jeho prostřednictvím 

ke zdravějšímu způsobu života. Závod si za dobu své existence našel řadu stálých 

příznivců jak mezi ryzími amatéry, tak mezi velmi úspěšnými závodníky.  

4. ročníku se zúčastnilo v devíti základních kategoriích téměř 150 cyklistů. Novinkou byla 

soutěž smíšených tříčlenných týmů, která závod příjemně osvěžila. Úspěšní závodníci 

získali velmi hodnotné ceny, navíc většina z nich dostala jako upomínku účastnické tričko 

a občerstvení.  

Akce se opět uskutečnila za významné podpory Zlínského kraje, Města Valašské Meziříčí, 

Policie ČR, firem SPEDOS, Commodum, Continental a dalších, organizování se věnovala 

většina žáků školy i pedagogického sboru.  

 

Další prezentace školy – dny otevřených dveří, oslavy 140. výročí založení školy 

6. 11. 2014 Vernisáž výstavy „Krása v dřevě ukrytá“ ke 140. výročí založení Odborné 

školy pro zpracování dřeva, zámek Kinských 

7. 11. 2014 Den otevřených dveří, 8.00–16.00 hod 

8. 11. 2014 Den otevřených dveří, 8.00–12.00 hod 

15. 11. 2014 Den otevřených dveří, 9.00–14.00 hod, architektonická procházka 

„Za významnými realizacemi pedagogů a absolventů naší školy“, oslavy 

140. výročí školy, společenský večer 

20. 11. 2014 Řemeslné odpoledne, přednáška „140. výročí odborného školství 

na Valašskomeziříčsku“ v zámku Kinských 

17. 12. 2014 Řemeslné odpoledne v dílnách SPŠ stavební na Vrbenské ulici 

15. 1. 2015 Řemeslné odpoledne v zámku Kinských, přednáška „140. výročí 

odborného školství na Valašskomeziříčsku“ v zámku Kinských 

17. 1. 2015 Den otevřených dveří, 8.00–12.00 hod 
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12. 2. 2015 Řemeslné odpoledne „Dřevohrátky III.“, v zámku Kinských 

13. 2. 2015 Den otevřených dveří, 13.00–17.00 hod 

15. 5. 2015 Prezentace řemesel na náměstí ve Valašském Meziříčí 

 

Aktivity EVVO 

Naši žáci se podíleli na zajištění sbírek Světluška, Život dětem a Český den proti rakovině. 

Ve spolupráci s ČSOP a TS Marius Pedersen uklízeli někteří žáci 1. ročníku další část lesa 

v lokalitě Hrachovec. S pomocí vychovatelů DM a našich žáků se škola aktivně podílela 

na zajištění programu ke Dni Země v parku Zámku Kinských.  

Uvnitř školy proběhl Týden regionálních potravin, kdy měli žáci možnost vyzkoušet 

výrobky od místních dodavatelů, Fair trade snídaně ve školní jídelně, oběd Dnes jím jako 

Konžan a celoročně byli seznamováni s rostlinami blízkého okolí ve školní jídelně, kde 

byly každý týden ve vázách nové rostliny s popisem.   

Pro vybrané třídy se uskutečnily besedy na téma Čistírna odpadních vod (přednášející 

Bc. Markéta Žaludková) a Biodegradabilní materiály (přednášející Doc. Mgr. Marek 

Koutný, Ph.D. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).  

O své činnosti a zjištěných poznatcích také pravidelně prostřednictvím nástěnek a jiných 

aktivit informovali soutěžící Zlínské CO2 ligy, jejichž sedmičlenný tým získal v soutěži 

2. místo v kategorii středních škol.  

V prosinci také proběhl program pro 9. třídu ZŠ Vyhlídka se zaměřením na spravedlivý 

obchod. 

 

Domov mládeže 

Posláním domova mládeže je vytvoření optimálního prostředí jak pro studium, tak 

pro aktivní využití volného času, vše ve shodě s výchovně vzdělávacím programem. Žáci 

jsou rozděleni do tří výchovných skupin, každá má svého vychovatele, který s touto 

v průběhu školního roku pracuje.  

Na domově mládeže jsou přednostně ubytováni žáci 1. ročníku, pokud nemohou dojíždět. 

Nabídka pravidelných volnočasových aktivit je realizována jednotlivými vychovateli 

v rámci objektu domova mládeže a školy: 

- sportovní hry – 2× týdně, navíc je možné denní využití posilovny, stolní tenis, 

návštěvy krytého bazénu 

- pracovní činnosti s výtvarným zaměřením – malba, kresba, grafika, plastika – 

ve většině případů volná tvorba, příprava starších žáků pro talentové zkoušky 

na obory s architekturou s přesným zaměřením studie objektů, fragmentů 

architektury, portrétu, figury, fragmentů lidského těla, volných kompozic 
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- pracovní činnost se zaměřením na užitnou keramiku, drobnou plastiku, reliéfní 

tvorbu, sochu 

- hudební a pěvecké aktivity zaměřené na práci s talentovanými žáky – hlasová 

výchova, souhra nástrojů, hudební rockové kapely domova mládeže 

- pracovní činnosti v kroužcích leteckého modelářství a kroužku rybářském 

Tradicí je každoroční účast na prestižních sportovních i uměleckých soutěžích. 

Akce, kterých se žáci DM účastnili ve školním roce 2014–2015: 

- září 2014 – přátelské utkání ve fotbalu se Střední speciální školou pro sluchově 

postižené ve Valašském Meziříčí 

- listopad 2014 – „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“ – celosvětový charitativní projekt 

UNICEF, kterého se žáci ubytovaní na domově mládeže zúčastňují již od roku 2003; 

letos odevzdali naši žáci k adopci 10 vlastnoručně ušitých panenek, které byly 

prodány a výtěžek byl odeslán na účet organizace UNICEF; výtěžek z prodeje jedné 

panenky pokryje základní očkování proti spalničkám, záškrtu, černému kašli, 

tuberkulóze a tetanu pro dítě z rozvojových zemí 

- prosinec 2014 – VII. ročník Vánočního turnaje v kuželkách se žáky Střední školy 

pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí 

- únor 2015 – turnaj v šipkách s domovem mládeže Střední uměleckoprůmyslové 

školy sklářské Valašské Meziříčí, Valentýnský turnaj v kuželkách se Střední školou 

pro sluchově postižené Valašské Meziříčí 

- březen 2015 – Velikonoční turnaj v kuželkách se Střední školou pro sluchově 

postižené Valašské Meziříčí 

- duben 2015 – „Den Země“ – žáci rozdávali informativní materiály, instalovali 

velkoplošnou „Zeď nářků“, řešili s veřejností písemné ankety, vše k aktuálnímu 

problému životního prostředí; žáci pod vedením vychovatelů DM vyrobili „mega 

člověče nezlob se“ a šachy z  PET lahví, vyhodnotili veškeré ankety, výsledky  

poskytli Středisku volnému času  

- květen 2015 – Náchodská prima sezóna – XVIII. ročník celostátního festivalu 

studentské tvořivosti; na tuto prestižní soutěž se přihlásilo 12 žáků nejen z domova 

mládeže, ale i z řad ostatních žáků školy, kteří se svými 36 díly soutěžili v pěti 

kategoriích: próza, poezie, fotografie, výtvarné práce a objekt; nominace získalo 

6 žáků, 1 žákyně nakonec získala 3. místo v kategorii výtvarných prací 

- červen 2015 – výroba keramických medailí pro tradiční cyklistický závod Stavařská 

tisícovka + outdoorová akce, kterou pořádali žáci ze střední školy pro sluchově 

postižené a jejímž cílem byla možnost poznat, vnímat, na vlastní kůži si vyzkoušet 

a porozumět tak handicapu neslyšících – akce se zúčastnilo 16 žáků z našeho 

domova mládeže 
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10. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 

Ve školním roce 2014–2015 byla na naší škole provedena inspekční činnost podle § 174 

odst. 2 písm. a) zákona č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v rámci 

provádění mezinárodního šetření PISA 2015 (Programme for Intemational Student 

Assessment). Předmětem inspekční činnosti bylo získání informací o úrovni matematické, 

přírodovědné a čtenářské gramotnosti patnáctiletých žáků, zjišťována byla též jejich 

způsobilost řešit úlohy z oblasti týmového řešení problémů. Testováni byli žáci všech 

učebních oborů v dané věkové skupině. 

Škola byla dále zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo provedeno výběrové zjišťování 

výsledků žáků prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování lnsplS SET. 

Toto zjišťování výsledků bylo realizováno v režimu inspekční činnosti, v souladu 

se zákonným zmocněním České školní inspekce dle § 174 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získávat mimo jiné informace 

o vzdělávání žáků. Výběrové testování bylo zaměřeno na zjišťování výsledků žáků 

3. ročníku v oblasti přírodovědných předmětů. Test obsahoval úlohy z přírodopisu, 

chemie a fyziky s obsahem vymezeným požadavky RVP ZV a RVP příslušných oborů SOŠ 

(36-47-M/01 Stavebnictví a 36-45-M/01 Technická zařízení budov). 

3. 6. 2015 byla na naší škole Českou školní inspekcí provedena Kontrola dodržování 

právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů. Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných právních předpisů, 

které se vztahují k ukončování středního vzdělávání závěrečnou zkouškou. Kontrolou 

nebylo zjištěno porušení žádného z daných ustanovení (protokol o kontrole 

Čj. ČŠIZ-534/15-Z). 

 

11. Hospodaření školy 

Za rok 2014  škola vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 36 102 Kč v doplňkové 

činnosti (pronájmy tělocvičny, hostinská činnost, ubytovací služby, kopírovací služby 

a kurzy a přezkoušení). 

V hlavní činnosti byly všechny závazné ukazatele rozpočtu plně vyčerpány. 

Škola hospodařila s těmito prostředky rozpočtu: 

Platy 26 764 tis. Kč 

Ostatní osobní náklady 611 tis. Kč 
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ONIV přímé 10 220 tis. Kč 

ONIV provozní 7 290 tis. Kč 

Mimorozpočtové zdroje: 

Transfery od města 30 tis. Kč 

Transfery ze zahraničí 1 806 tis. Kč 

Přijaté finanční dary 389 tis. Kč 

Celkové náklady v hlavní činnosti školy byly kryty celkovými výnosy ve výši 52 403 tis. Kč, 

z toho výnosy z transferů ze státního rozpočtu činily 40 033 tis. Kč a prostředky 

od zřizovatele činily 7 939 tis. Kč. Výnosy z vlastních výkonů činily 3 501 tis. Kč a zapojení 

vlastních fondů do rozpočtu činilo 647 tis. Kč. Ostatní výnosy byly ve výši 44 tis. Kč. 

Neinvestiční náklady v přepočtu na 1 žáka: 

Přímé: 57 990 Kč   

Provozní: 18 735 Kč 

V porovnání s rokem 2013 jsou přímé náklady vyšší a naopak provozní náklady jsou nižší. 

Je to ovlivněno jednak výší dotací z EU na projekty a také poklesem stavu žáků ve škole. 

 

Nadační fond SPŠ stavební Valašské Meziříčí 

Se začátkem školního roku 2014–2015 vstoupil Nadační fond SPŠ stavební (dále jen NF) 

do 23. roku své existence a činnosti. Ve skladbě členů NF nedošlo ke změně:  

předsedkyně – Mgr. Jiřina Krmelová,  

tajemník – Mgr. Libuše Marková,  

správce majetku – Mgr. Alena Lyčková,  

členové – Ing. Josef Vémola, Ing. Iva Halaštová, Ing. Irena Gorejová. 

Činnost NF probíhala standardním způsobem. Členové se scházeli k jednání podle 

aktuálních potřeb, ale vždy minimálně jedenkrát za měsíc.  

V průběhu školního roku se NF spolupodílel na přípravě a pomáhal při organizaci dne 

otevřených dveří. Především dary rodičů a sponzorů, které se podařilo získat díky 

spolupráci třídních a ostatních vyučujících, pak umožnily NF plnit nadále své poslání. Tím 

je zejména podpora modernizace výchovně vzdělávacího procesu na škole a iniciativní 

tvůrčí činnosti žáků i učitelů s přihlédnutím k jejich sociální situaci. Podpora spočívala 

především v uhrazení nákladů spojených s účastí na soutěžích a v ocenění dosažených 

výsledků. NF také podpořil sociálně slabé žáky, kterým poskytl příspěvek na sportovní 

kurzy a odborné exkurze.  

NF podpořil například soutěž Operátora kalkulátoru, soutěže Velux, STAVOKS, 

Středoškolskou odbornou činnost, Náchodskou prima sezónu, soutěž Stavby z vlnité 

lepenky. 
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Prostředky pro činnost získává NF z darů fyzických a právnických osob. Se svěřenými 

prostředky hospodaří NF dle svého statutu. Na tomto místě je opět vhodné připomenout, 

komu a za jakým účelem jsou příspěvky poskytovány: 

a) žákům Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí (podle zásluh, 

účelnosti a soc. postavení): 

−  na odměny za propagaci školy, pokud nebyla poskytnuta odměna z prostředků 

školy (podle individuálního návrhu v závislosti na významu a výsledku akce) 

−  na odměny v soutěžích podporujících zájem o studium (podle individuálního 

návrhu vyhlašovatele soutěže v závislosti na významu soutěže) 

−  na náklady vzniklé účastí na akcích propagujících školu a v meziškolních soutěžích 

−  na snížení nákladů žáka, které mu vzniknou účastí na plánovaných akcích školy, 

pokud si to vyžádá jeho sociální situace 

b) škole – Střední průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí: 

−  na realizaci nadstandardních projektů zvýšení úrovně výuky, pokud nemohou být 

náklady hrazeny z prostředků školy (podle individuálního návrhu do výše 

prokazatelných nákladů) 

−  na rozvoj kulturní činnosti, tělesné výchovy a sportu 

d) ostatním právnickým a fyzickým osobám: 

−  na činnost, která přímo zvýší úroveň výuky ve škole, případně mimořádně zlepší 

propagaci školy, pokud nemohou být hrazeny z jiných prostředků (podle 

individuálního návrhu do výše prokazatelných nákladů)“. 

Nadační fond děkuje všem organizacím a zejména všem rodičům, kteří během uplynulého 

období poskytli nadačnímu fondu dary v jakékoliv výši. 

Bližší informace o činnosti Nadačního fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské 

Meziříčí a kontaktní údaje na jednotlivé členy jsou zveřejněny na internetových stránkách 

školy www.spsstavvm.cz v odkazu Informace o škole/Nadační fond. 

 

 

12. Poskytování informací 

Za kalendářní rok 2014 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Údaje za kalendářní rok 2015 budou zveřejněny v příští Výroční zprávě o činnosti školy. 

(Za 1. pololetí kalendářního roku 2015 dosud nebyla podána žádná žádost o poskytnutí 

informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.) 
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13. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

Realizace projektů ESF  

CZ.1.07/1.1.00/44.0010 – projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání 

pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji 

viz dále 

CZ.1.17/1.1.38/02.0034 – Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání 

Projekt zahrnující vytvoření krajských metodických kabinetů a testování žáků SŠ, v závěru 

školního roku se škola zúčastnila testování žáků 1. a 3. ročníku.  

CZ.1.07/1.3.51/01.0017 – Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol v oblasti řízení 

a personální politiky ve Zlínském kraji 

Studium programu MBA při VŠE v Praze pro vedoucí pracovníky škol Zlínského kraje. 

Zahraniční spolupráce  

Projekt Edison – dvoutýdenní stáž zahraničních studentů pod záštitou nadace AIESEC 

International – se na naší škole konal ve dnech 23. – 27. 2. 2015. Studenti ze 7 zemí během 

hodin anglického jazyka přiblížili našim žákům své země z hlediska kulturního, 

historického a geografického. Naši žáci 3. a 4. ročníku poskytli zahraničním studentům 

ubytování ve svých rodinách. 

V červnu 2015 byl schválen projekt mezinárodního partnerství škol Erasmus+. 

 

14. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

Projekt Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků 

středních a základních škol ve Zlínském kraji 

Projekt „Centra vzdělávání“ je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné 

a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací 

zejména škol středních a základních, metodickou podporou pedagogů i cílenými 

investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium 

přírodovědných a technických oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ. Projekt byl 

ukončen 30. 6. 2015. 
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15. Předložené a školou realizované projekty 

Projekt „Modernizace výuky řemesel“ (registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.08/03.0010) 

Program Modernizace výuky řemesel je projekt Střední průmyslové školy stavební 

ve Valašském Meziříčí a je zaměřen na učební obory, které se vyučují na škole. Cílem 

projektu je vytvořit nové a inovované výukové programy a zavedení moderních 

didaktických metod do výuky. Výukové programy jsou vytvářeny pro tříleté učební obory 

truhlář, tesař, zedník, instalatér, malíř a klempíř. Projekt byl zahájen v roce 2010, a byl 

úspěšně ukončen v 30. 6. 2012. Ve školním roce 2014–2015 probíhal třetí rok využití 

výsledků projektu v rámci pětileté doby udržitelnosti projektu.  

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Škola se úspěšně zapojila do výzev 56 a 57 v rámci OPVK a jednotlivé aktivity budou 

realizovány v následujícím školním roce. 

Projekt na podporu prevence proti patologickým jevům „Zdravě fungující kolektiv“ 

(registrační číslo: PF07-15DT2/024) 

Tento program umožňuje vytváření dobrého klimatu ve třídě a skupině, pomáhá žákům 

odolávat sociálnímu tlaku, vede žáky ke zdravému životnímu stylu, osvojení a rozvoji 

sociálně emočních dovedností a kompetencí. Pomáhá konstruktivně zvládat konflikty 

a zátěžové situace, zvyšuje zdravé sebevědomí a sebehodnocení, posiluje odvahu, pomáhá 

stanovovat reálné cíle, zvládat úzkosti a stres apod. Program je koncipován pro podporu 

zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové 

aktivity). Zdravě fungující kolektiv tvoří jedinci, kteří se zdravě seberealizují také v oblasti 

partnerských vztahů na úrovni kamarádství a přátelství. 

Projekt byl zahájen 1. 1. 2015 a bude ukončen v následujícím školním roce 31. 12. 2015. 

Zelená úsporám 

V rámci dotačního programu Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám bylo 

dokončeno zateplení tělocvičny. 

 

16. Spolupráce s partnery 

16.1. Spolupráce s jinými školami 

V průběhu školního roku 2014–2015 pokračovala spolupráce se stavební fakultou VUT 

Brno: 

- byla pořádána beseda pro uchazeče o studium na VŠ 



Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

Strana | 47 2014–2015 

- 1 ped. pracovník se zúčastnil jako člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek 

- 1 žák školy se aktivně zúčastnil Vědeckoodborné konference studentů středních škol 

STAVOKS 

V rámci aktivit EVVO škola spolupracovala se ZŠ Vyhlídka. 

Škola rovněž aktivně spolupracuje se středními školami, např. se SPŠ Zlín, SOU Uherský 

Brod a SPŠ, OA Uherský Brod a SUPŠS Valašské Meziříčí především v oblasti odborných 

soutěží, projektů a dalšího vzdělávání. 

Škola je partnerem projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro 

moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji 

(CZ.1.07/1.1.00/44.0010), který je realizován v období 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015. 

Hlavní náplní projektu je podpora, rozvoj a zkvalitnění výuky a vzdělávání v oblasti 

technické a přírodovědné na základních a středních školách. Metodická podpora 

pedagogů a cílené investice do vybavení zprostředkovávají a napomáhají spolupráci 

středních a základních škol, které takto mohou posílit manuální zručnost a technické 

dovednosti žáků základních škol a v neposlední řadě také zvýšit zájem žáků o technické 

obory na středních školách. V rámci projektu škola spolupracuje se základními školami 

Šafaříkova, Křižná, Poličná a Zašová. Žákům ZŠ a SŠ nabízíme možnost navštěvovat 

technicky a rukodělně zaměřené kroužky: Dřevařský kroužek, Konstrukční studio, 

Modelování staveb a interiérů, Modelování nábytku v interiéru a aktivitu Sdílené dílny ZŠ 

na SŠ v rámci povinné výuky. 

5. 12. 2014 se zúčastnili 4 pedagogičtí pracovníci oslav výročí 40 let založení partnerské 

Stredné odborné školy Považská Bystrica. 

16.2. Spolupráce s ostatními sociálními partnery 

- Úřad práce ve Vsetíně – odborná školení, 

- Město Valašské Meziříčí – spolupráce na studiích rozvoje města, účast na aktivitách 

projektu Zdravé město 

- Město Zubří  – spolupráce na studiích rozvoje města, 

- Obec Poličná – spolupráce na studiích rozvoje obce, 

- Obec Police – spolupráce na studiích rozvoje obce, 

- ČSOP Valašské Meziříčí – spolupráce v oblasti EVVO,  

- Česká společnost pro svařování produktů – DVPP 

- Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR – soutěže, materiál, školení, 

- Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR – metodická pomoc, propagace oborů, 

- Asociace českých nábytkářů – metodická pomoc, 

- Cech topenářů a instalatérů ČR Brno – soutěže, materiál, školení, 

- Cech instalatérů ČR Praha – soutěže, školení, 

- Cech malířů a lakýrníků ČR – soutěže, materiál, školení, 
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16.3. Spolupráce s firmami a organizacemi 

Spolupráce s firmami a organizacemi ve školním roce 2014–2015 přinesla škole opět řadu 

cenných podnětů ke zlepšování výuky v podmínkách školské praxe. Hlavním kladem této 

spolupráce byla práce na společných zakázkách a výpomoc firem v materiální a finanční 

oblasti, což žákům školy umožnilo pracovat s moderními technologiemi a materiály 

v podmínkách školních dílen a firem. Firmy tímto poskytly škole bezplatně neocenitelnou 

pomoc při výuce předmětů odborný výcvik, učební praxe a při souvislé praxi. 

Řada firem škole pomohla finančními dary na vydání publikace „Moderní škola napříč 

třemi staletími“ vydané u příležitosti 140. výročí založení školy. Díky oslavám byla 

navázána úspěšná a intenzivní spolupráce s Muzeem regionu Valašsko. 

V tomto roce pokračovala spolupráce s místními firmami Schott Flat Glass, s.r.o., 

Commodum, spol. s r.o., Cabot a. s. a Spedos, s. r. o.  

Škola úspěšně navázala novou spolupráci v rámci technického jarmarku pro základní 

školy s firmou REMAK, a. s. 

V termínu 2.–6. 3. 2015 opět proběhlo testování žáků středních škol ve ZK (1.–3. ročník) 

v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání realizátora Krajského centra 

dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, 

o.p.s. Testovali se žáci tříd A3, SA3, T3 a TRI3. Testování srovnávalo úspěšnost stejných 

žáků po 2 letech studia na naší škole v předmětech Matematika, Český jazyk a literatura 

a Anglický jazyk. Celkové výsledky testovaných žáků byly v průměru vyrovnané. 

 

17. Závěr 

Školní rok 2014/15 se nesl ve znamení oslav 140. výročí založení školy. Tyto oslavy 

probíhaly po celý podzim a byly završeny dne 15. 11. 2014 slavnostním setkáním 

zaměstnanců a významných hostů v zámku Kinských. 

Druhým rokem probíhal projekt „Centra vzdělávání“, v jehož rámci jsme pokračovali 

v intenzivní spolupráci se základními školami v našem městě. Žáci naší školy navštěvovali 

kroužky, ve kterých si mohli zdokonalovat své odborné a manuální dovednosti. 

Z prostředků projektu jsme modernizovali dílny odborného výcviku, pořídili CNC stroj 

a řezací plotr a rovněž odborný software pro výuku dřevařských oborů. 

V uplynulém školním roce se podařilo zateplit tělocvičnu a opravit její osvětlení, takže teď 

splňuje nejpřísnější hygienické požadavky. 

Státní maturitní zkoušku absolvovali naši žáci nad celostátním průměrem. Zejména jsme 

pyšní na výsledek matematiky na nástavbovém studiu, kde uspěli všichni žáci. Výsledky 

státní maturity nás těší o to více, že žáci vedle společné části vykonávají ještě tři obtížné 

odborné zkoušky v profilové části. 
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Naše škola nadále na své tradičně vysoké úrovni vykonává výchovně vzdělávací činnost, 

připravuje žáky pro výkon povolání, další studium, ale i na soutěže, kde jsme si vedli 

výborně na krajské i celostátní úrovni. Naši učni oboru Truhlář skončili v celostátním kole 

na 1. místě, v oboru Zedník na 3. místě. V moravském kole se umístili naši žáci oboru 

Instalatér na 2. místě. První místo obsadil také náš žák v celostátní soutěži o nejlepší 

model stavby z vlnité lepenky se svým modelem vysílače na Ještědu. Dále jsme se umístili 

na předních místech v soutěžích SOČ a Enersol. Velký dík patří těm učitelům, kteří jsou 

schopni rozpoznat mimořádně nadané žáky a dále jejich talent rozvíjet a podporovat. 

Bohužel musím konstatovat, že i přesto, že stavební výroba opět roste a stavebnictví 

se potýká s nedostatkem kvalifikovaných odborníků, zaznamenali jsme vloni pokles zájmu 

o naše obory. Jistě nám nepomáhá ani soustavná negativní mediální kampaň zaměřená 

proti učebním oborům a manuální práci jako takové. Přesto máme na poli vzdělávání 

s výučním listem nejvíce žáků ve všech námi vyučovaných oborech v celém regionu. 

V  mezinárodním programu Erasmus+ jsme podali tři projekty, z nichž jeden uspěl, a naši 

žáci tak budou spolupracovat se svými vrstevníky z Německa, Francie, Portugalska 

a Islandu. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem svým kolegům za to, že odvádějí svou práci 

na vysoké profesionální úrovni a s vysokým osobním nasazením. 

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA 

 

 

Datum zpracování zprávy:  15. 10. 2015 

Datum schválení školskou radou: 20. 10. 2015 

 

Podpis předsedkyně školské rady: 

Ing. Irena Gorejová 

  

Podpis ředitelky školy: 

Ing. Jindra Mikuláštíková  



Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

Obrazová příloha | Strana 1 2014–2015 

Obrazová příloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Záštitu nad oslavou 140. výročí škole udělil MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Emblém, kterým škola prezentovala své 140. výročí 
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Obr. 3–5: 1. místo našeho žáka v celostátním kole soutěže Stavby z vlnité lepenky; účast ve finále 

v Ostravě zahrnovalo také prohlídku Národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice 
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Obr. 6–9:  Úspěchy žáků učebních oborů 
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Obr. 10–11:  Plakát na krajské kolo soutěže oboru tesař realizované v rámci projektu „Hledáme mladé 

technické talenty“ a pořádané naší školou a úspěchy našich žáků v této soutěži 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12–13:  Žákyně učebního oboru Malíř získala v Uherském Brodu 2. místo v mezinárodním kole soutěže 

Hledáme mladé technické talenty v kategorii jednotlivců 
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Obr. 14–15:  Dva žáci učebního oboru Truhlář získali druhé místo ve finále 18. ročníku mezinárodní 

Soutěžní přehlídky stavebních řemesel v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FORARCH 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16:  Ocenění žáků učebních oborů za úspěšnou reprezentaci Zlínského kraje (druhé místo ve finále 

mezinárodní „Soutěže stavebních řemesel 2014“) v rámci vyhlášení soutěže Stavba roku 2014 

Zlínského kraje 
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Obr. 17–20:  Další úspěchy žáků učebních oborů v 19. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO 
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Obr. 21:  Úspěšná prezentace oboru Truhlář v 19. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22:  Žák třetího ročníku studijního oboru Pozemní stavitelství a architektura získal Čestné uznání 

za zdařilý návrh architektonické studie polyfunkčního objektu v centrální zóně města Uherské 

Hradiště v rámci soutěže Stavba roku 2014 Zlínského kraje 
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Obr. 23:  Tým florbalistů, který reprezentoval školu v „Poháru Českého florbalu středních škol“, vyhrál 

krajskou eliminaci a získal 5. místo v TOP8 východ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24:  Práce ze Studentské soutěže Bridge Builder Contest, pořádané IASTE a Fakultou stavební VUT 

Brno, kde naši žáci získali 3. místo v Kategorii A – stavění modelu na místě (3 členný tým třídy 

SA1) a Zvláštní cenu poroty za návrh modelu s nejlepším konstrukčním řešením z hlediska 

statiky (3 členný tým třídy A3). 
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Obr. 25:  Vystoupení žáka naší školy (obor Pozemní stavitelství a architektura) na Studentské vědecké 

odborné konferenci STAVOKS 2014, za které získal 2. místo a Cenu publika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 a 27: Logo a vyhlášení vítězů jubilejního 20. ročníku školní soutěže Operátora kalkulátoru 
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Obr. 28:  Start 4. ročníku cyklistického závodu Stavařská SPEDOS tisícovka pořádaného školou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29:  Grafická podoba diplomu cyklistického závodu Stavařská SPEDOS tisícovka pořádaného školou 


