
 
 
 
 
 
 
 

 

 VÝROČNÍ  ZPRÁVA 
 2016–2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Střední průmyslová škola stavební 
Valašské Meziříčí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

 

OBSAH 
 

1. Základní údaje o škole ............................................................................................................................. 3 

1.1. Charakteristika školy ..................................................................................................................... 3 

1.2. Zhodnocení současného stavu školy ............................................................................................. 5 

2. Přehled oborů vzdělání ........................................................................................................................... 6 

3. Personální zabezpečení činnosti školy .............................................................................................. 7 

3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016–2017 ..................................................................... 7 

3.2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016–2017 .............................................................. 11 

4. Přijímací řízení .........................................................................................................................................12 

4.1. Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2017–2018 ...................................................... 12 

4.2. Doplňující údaje k přijímacímu řízení .......................................................................................... 13 

5. Výsledky vzdělávání žáků .....................................................................................................................15 

5.1. Pochvaly a ocenění ..................................................................................................................... 15 

5.2. Napomenutí a důtky ................................................................................................................... 15 

5.3. Podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia .................................................................. 15 

5.4. Snížené stupně z chování na konci školního roku 2016–2017 .................................................... 16 

5.5. Neomluvené hodiny za školní rok 2016–2017 ............................................................................ 16 

5.6. Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok .............................................................. 16 

5.7. Komentář analyzující prospěch žáků, včetně problematiky neprospěchu ................................. 17 

5.8. Hodnocení ukončení studia (maturitní a závěrečné zkoušky) .................................................... 18 

5.9. Zhodnocení úrovně absolutorií, maturitních a závěrečných zkoušek, včetně praktické části.... 19 

5.10. Výsledky maturitních zkoušek..................................................................................................... 20 

5.11. Přihlášky ke studiu na vysoké školy pro školní rok  2017/2018 .................................................. 21 

6. Informace o průběhu vzdělávání .......................................................................................................21 

6.1. Výuka praxe ve školním roce 2016–2017 ................................................................................... 21 

6.2. Údaje o změnách počtu žáků ...................................................................................................... 26 

6.3. Sportovně turistický kurz ............................................................................................................ 27 

6.4. Lyžařský výcvikový kurz ............................................................................................................... 28 

7. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů .............................................28 

7.1. Výchovné poradenství na škole .................................................................................................. 28 

7.2. Minimální program prevence rizikového chování (prevence sociálně patologických jevů) ....... 30 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků .................................................................................31 

9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti .......................................................................................34 

9.1. Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce  2016–2017 ........................... 34 

9.2. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy ..................................................................... 38 

10. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ...........................................42 

11. Hospodaření školy ...................................................................................................................................42 

12. Poskytování informací ...........................................................................................................................43 

13. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ....................................................44 

14. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení .......................................44 

15. Předložené a školou realizované projekty .....................................................................................44 

16. Spolupráce s partnery ............................................................................................................................45 

16.1. Spolupráce s jinými školami ........................................................................................................ 45 

16.2. Spolupráce s ostatními sociálními partnery ................................................................................ 46 

16.3. Spolupráce s firmami a organizacemi ......................................................................................... 46 

17. Závěr .............................................................................................................................................................47 
 



Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

Strana | 3 2016–2017 

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, Ing. Iva Halaštová, Mgr. Jana Sadílková, 

Ing. Václav Urban, Ing. Jaromír Žurek 

 

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

 tel.: 571 751 011, 603 827 244  fax:  571 751 010 

 adresa:  757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 628 

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

 

Pracoviště Komenského – učební obory a nástavbové studium:  

 tel.: 571 751 240, 731 400 103 fax: 571 751 256 

 adresa:  757 01 Valašské Meziříčí, Komenského 2  

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

 

Pracoviště Vrbenská – odborný výcvik:  

 tel.: 571 166 261, 734 281 297 

 adresa:  757 01 Valašské Meziříčí, Vrbenská 234 

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

 

mailto:skola@spsstavvm.cz
mailto:sou@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 (viz Pozn. 2) 

 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 

12 316 26,3 29,52 10,70 

Pracoviště 
Komenského 

11 262 23,82 31,68 8,27 

Celkem 23 578 25,13 61,20 9,44 

Pozn.: Přepočtené úvazky jsou uvedeny k 30. 9. 2016, úvazky učitelů, kteří vyučují na obou 

pracovištích jsou příslušně rozděleny. 

 

Typ 
školského zařízení 

Počet 
skupin 

Počet žáků podle 
stavu k 30. 9. 2016 

Přepočtený počet 
pracovníků 

Počet žáků 
na přepočt. prac. 

Domov mládeže 2 53 3 17,67 

Školní jídelna Máchova × 383 8,175 46,85 

Pozn. 1: Přepočtené úvazky jsou uvedeny k 30. 9. 2016. 

Pozn. 2: Po dohodě se zřizovatelem došlo od 1. 1. 2017 k přesunutí části ubytovaných na nově 

vybudovaný DM při ISŠ COP Valašské Meziříčí a zároveň byla podána žádost o snížení kapacity DM 

v rejstříku škol a školských zařízení na 40. 

 
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 ve školním roce 2016–2017: 

Ing. Irena Gorejová – předsedkyně 

Mgr. Libuše Marková, MBA – místopředsedkyně  

Jiří Částečka 

Ing. Lubomír Vaculín 
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Karla Horáková 

Ivana Kristková 

Školská rada zasedala pravidelně v souladu s ustanovením Jednacího řádu. Zasedání nově 

složené rady se uskutečnila v měsících říjnu 2016 a červnu 2017. 

Na těchto zasedáních rada schválila v souladu se Školským zákonem:  

- Výroční zprávu za školní rok 2015–2016 

- Školní řád pro školní rok 2016–2017 

Dále se školská rada vyjádřila k:  

- výsledkům hospodaření v roce 2016–2017 

- dalšímu vývoji školy 

- výsledkům přijímacího řízení 

- výsledkům státní maturity 

- další koncepci středního odborného a učňovského vzdělávání 

- spolupráci s firmami 

- propagaci školy 

- účasti školy na projektech EU 

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

na webových 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. 

Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji se stále hůře daří naplňovat plánovaný 

počet přijímaných žáků i u studijního oboru Stavebnictví. Největší zájem je o zaměření 

Pozemní stavitelství a architektura. O obor Technická zařízení budov je v posledních 

letech zájem nižší, ale přesto se nám daří naplnit plánovanou 1 třídu tohoto oboru, i když 

s menším počtem žáků než v předchozích letech. Pořádáním vloni úspěšných Dnů 

technické kariéry a nové akce Stavařem, architektem a designérem na jeden den se škola 

snaží zvýšit povědomí veřejnosti o těchto oborech. Rovněž v tomto školním roce 

probíhala příprava nového ŠVP Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a design 

interiéru, kterým škola vychází vstříc zájmu veřejnosti o design, aniž by tím snižovala 

technickou náročnost nového zaměření. 

U učebních oborů se nám podařilo otevřít všechny naše obory, zejména díky dobrému 

uplatnění absolventů, finanční podpoře poskytované Zlínským krajem a úspěšnosti 

na řadě žákovských soutěží. Zájem o učební obory u žáků vycházejících ze ZŠ však bohužel 
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postupně klesá. Nejmenší zájem uchazečů je tradičně o učební obory Klempíř, Zedník, 

Malíř a lakýrník, Montér suchých staveb, přesto, že jsou na trhu práce velmi žádané.  

Ve školním roce 2016–2017 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. Ani ve školním roce 2016–2017 ale 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 1. 9. 2016 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. 5, 6 a 7, § 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 

5. 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. 

 

2. Přehled oborů vzdělání 

Vyučované obory ve škol. roce 2016–2017 
(ŠVP, pokud se název liší od názvu oboru) 

Kód oboru 
(KKOV) 

Součást 
školy 

Počet 
žáků 

k 1. 9. 
2016 

Ukončilo 
ZZ 

Ukončilo 
MZ 

Stavebnictví, 
(Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství) 

36–47–M/01 A 79 – 26 

Stavebnictví, 
(Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství 
a architektura) 

36–47–M/01 A 142 – 31 

Technická zařízení budov 36–45–M/01 A 95 – 29 

Pracoviště Máchova celkem   316 – 86 
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Nábytkářská a dřevařská výroba 33–42–L/51 A 13 – 5 

Stavební provoz 36-44-L/51 A 37 – 16 

Truhlář  
(Truhlář – Truhlářka) 

33–56–H/01 A 55 12 – 

Instalatér 36–52–H/01 A 43 13 – 

Klempíř  
(Klempíř – stavební) 

23–55–H/01 A 18 7 – 

Malíř a lakýrník 
(Malíř, lakýrník a dekoratér – Malířka, 
lakýrnice a dekoratérka) 

39–41–H/01 A 24 5 – 

Tesař 36–64–H/01 A 32 9 – 

Zedník 36–67–H/01 A 33 9 – 

Montér suchých staveb 
(Montér suchých staveb a dřevostaveb) 

36–66–H/01 A 14 0 – 

Pracoviště Komenského celkem   269 55 21 

      

Škola celkem   585 55 107 

Pozn.:  Sloupce 5 a 6 – stav po podzimním termínu maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky 

(k 30. 9. 2017), započteni jsou pouze žáci, kteří ukončili studium ve školním roce 

2016/17. 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016–2017 

 
k datu 30. 6. 2017 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Učitelé – interní pracovníci 62 60,43 

Učitelé – externí pracovníci 4 0,78 

Vychovatelé DM 2 2,00 

 

Učitelé – interní pracovníci 

č. funkce úvazek kvalifikace 
praxe 
roků 

1. ředitelka 1,00 VUT fa. stav. + stud.OSU – ANJ 26 

2. zástupkyně ředitelky   1,00 MU fa. informatiky 22 

3. učitelka 0,9524 OU Ostrava, fa. filosofická – Bc. +  DPS 17 

4. učitelka 0,762 VUT fa architektury + DPS 14 



Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

2016–2017 Strana | 8 

5. učitel 1,00 SU v Opavě fa. filosoficko-přírodovědecká 13 

6. učitel 1,00 UK Praha fa. přír., OU Ostrava fa. přír. 13 

7. učitelka 1,00 UJEP fa pedagogická  32 

8. učitelka 1,00 UP fa. pedagogická 27 

9. učitel PV 1,00 SOU stavební + DPS 27 

10. učitel   1,00 STU fa. stavební + DPS 15 

11. učitelka 1,00 UP fa. pedagogická  34 

12. učitel        0,6668 VA fa. vojensko-inženýrská + DPS 13 

13. učitelka 1,00 UP fa přírodovědecká  26 

14. učitel 1,00 VUT fa. stavební + DPS 36 

15. učitelka 1,00 UP fa. filozofická + těl.kultury 26 

16. učitelka 1,00 VUT fa. stavební + DPS  35 

17. učitelka 1,00 VUT fa. stavební + DPS  21 

18. učitelka 0,762 VŠ dop.a spojů Žil., fa. st. + DPS 36 

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

20. učitel 1,00 VUT fa. stavební + DPS  29 

21. učitelka 1,00 UJEP fa. přírodovědecká 28 

22. učitel                             1) 1,00 Pedagogická fakulta v Ostravě 29 

23. učitel 1,00 VUT fa. stavební + DPS  35 

24. učitelka 1,00 UJEP fa. přírodovědecká + SJZ 24 

25. učitel PV 1,00 SPŠ stavební + DPS 24 

26. učitelka 1,00 UP Olomouc fa. přírodovědecká 10 

27. učitel 1,00 UK fa. TVS   38 

28. učitel 1,00 VUT fa. stavební + DPS 19 

29. učitelka 0,9048 OU Ostrava, fa. pedagogická 11 

30. učitel 1,00 VUT fa. stavební + DPS  28 

31. učitel 0,5715 VUT fa. architektury + DPS 25 

32. zástupce ředitelky 1,00 VUT fa. strojní+DPS  36 

33. učitelka 1,00 VUT fa. stavební + DPS 34 

34. zástupce ředitelky 1,00 OU Ostrava, fa. pedagogická 20 

35. učitelka 1,00 VŠ dop.a spojů Žilina, fa. stav. + DPS 34 

36. učitelka 1,00 UP Olomouc, fa. pedagogická 28 

37. učitel 1,00 UP Olomouc, fa. pedagogická 12 

38. učitel 1,00 VŠ les. a dřev, fa. dř. Zvolen 33 

39. učitel 1,00 VŠ les. a dřev, fa. dř. Zvolen + DPS 27 

40. zástupkyně ředitelky 1,00 VŠ les. a dřev, fa. dř. Zvolen + DPS 26 

41. učitel 1,00 OU Ostrava, fa. pedagogická 25 

42. učitelka 1,00 VUT Brno, fa. stavební + DPS 28 

43. učitelka 1,00 VŠ les. a dřev, fa dř. Zv. + DPS 27 
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44. učitelka 1,00 VUT Brno, fa. stavební + DPS 35 

45. zástupce ředitelky 1,00 VUT Brno, fa. elektro. + DPS 37 

46. učitelka 1,00 MU Brno fa pedagogická 21 

47. učitel 0,8095 
UP Olomouc, fa. Cyrilometodějská teologická + OU 
Ostrava, fa. filosofická 

21 

48. učitel 1,00 OU Ostrava, fa. pedagogická (Bc.) 40 

49. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  25 

50. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  27 

51. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  35 

52. ved. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  34 

53. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  31 

54. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  30 

55. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  19 

56. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  14 

57. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  36 

58. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  20 

59. učitel OV 1,00 ÚSV + MU Brno, fa. pedagogická (Bc.) 2 

60. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  24 

61. učitel OV 1,00 ÚSV + DPS  14 

62. učitel OV                      1,00 ÚSV 35 

Pozn.:  1) do 31. 7. 2017 

 

Učitelé – externí pracovníci 

č. funkce úvazek kvalifikace 
praxe 
roků 

1. učitel 0,0375 ÚSV + MU Brno, fa. pedagogická (Bc.) 2 

2.  učitel OV                       1) 0,4375 ÚSV 38 

3.  učitel 0,05 VUT Brno, fa. elek. + OU Ostrava fa. ped. 29 

4.  učitel 0,25 Karlova un., fa. TV a sportu 39 

Pozn.:  1) do 30. 6. 2017 

 

Vychovatelé Domova mládeže při SPŠS VM – interní pracovníci 

č. funkce úvazek Kvalifikace aprobace 
praxe 
roků 

1. vychovatel 1,00 SPgŠ   vychovatelství 34 

2. vychovatelka               1) 1,00 SPŠ strojní + DPS         vychovatelství 37 

3. vychovatelka 1,00 GYM+DPS vychovatelství 33 

Pozn.:  1) do 16. 11. 2016 
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Věková struktura pracovníků 

Převážná většina pedagogických pracovníků je středního věku, průměrná délka praxe 

u učitelů je 25,6 let.  

Počet učitelů v důchodovém věku: 2, 1 z toho je externí učitel zaměstnaný na dohodu. 

Na konci školního roku odešli 2 pedagogičtí pracovníci (1 interní učitel + 1 externí učitel 

OV v důchodovém věku). 

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Ve škole učí převážně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Všichni interní učitelé splňují 

k 1. 9. 2016 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. 5, 6 a 7, § 32 odst. 1, § 8, odst. 3, § 9, odst. 8, § 10, odst. 2, § 11, odst. 4 a 5).  

Na pracovištích Máchova a Komenského jsou kvalifikovaní všichni interní i externí 

pedagogičtí pracovníci (1 vyučující cizích jazyků ukončil potřebné magisterské studium 

v závěru školního roku). Na pracovišti Vrbenská schází kvalifikace 1 vyučujícímu 

důchodového věku, který je zaměstnán na dohodu jako učitel OV (0,4375 úvazku) 

a 1 vyučujícímu odborných předmětů, který je zaměstnán na dohodu (0,0375 úvazku).  

 

Aprobovanost pedagogických pracovníků 

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

4 učitelé vyučující informatiku. U 3 z nich výuka tohoto předmětu tvoří malé procento 

úvazku (2–3 hod), u 1 (10 hod) se jedná o vyučujícího s aprobací na příbuzné předměty 

(informatika je v RVP daných oborů všeobecně vzdělávacím předmětem). 

Na pracovišti Máchova se jedná o 3 učitele vyučující neaprobovaně informatiku (10 hod 

v 1. ročníku u obou oborů + 4 hod ve 4. ročníku TZB), z toho 2 aprobovaní vyučující 

odborných předmětů učí informatiku ve 4. ročníku na oboru TZB, kde je učivem práce 

se specializovaným softwarem z oblasti TZB. Na pracovišti Komenského o 1 vyučujícího 

informatiky (celkem 3 hodiny), který vyučuje informatiku u učebních oborů a má odborné 

technické vzdělání.   

Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2016–2017: 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání  99,2 

Aprobovanost teoretické výuky  98,68 

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

studium, nebo se na ně vztahuje některá z výjimek, jsou započteni jako kvalifikovaní. 
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3.2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016–2017 

 
k datu 30. 6. 2017 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 26 24,875 

Externí pracovníci 2 0,5 
 

Interní pracovníci 

číslo funkce úvazek 

1. správce výpočetní techniky 1,00 

2. sekretářka 1,00 

3. sekretářka 0,875 

4. asistentka 1,00 

5. vedoucí účetní                                                                1) 1,00 

6. účetní 1,00 

7. školnice 1,00 

8. údržbář 0,75 

9. údržbář 1,00 

10. uklízečka 1,00 

11. uklízečka                                                                          2) 0,875 

12. uklízečka 1,00 

13. uklízečka 0,75 

14. uklízečka 1,00 

15. uklízečka 1,00 

16. uklízečka 1,00 

17. uklízečka                  1,00 

18. uklízečka                                                                          3) 0,875 

19. noční vrátný 0,75 

20. vedoucí školní kuchyně 1,00 

21. kuchařka 1,00 

22. kuchařka 1,00 

23. kuchařka 1,00 

24. kuchařka 1,00 

25. pomocná kuchařka 0,875 

26. pomocná kuchařka 1,00 

27. kuchařka                                                                          4) 1,00 

Pozn.:  1)  do 13. 7. 2017 

 2)  do 31. 1. 2017 

 3)  od 1. 11. 2016 do 22. 12. 2016 a od 12. 6. 2017 

 4)  od 1. 1. 2017 (zástup za dlouhodobou nemoc) 
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Externí pracovníci 

číslo funkce úvazek 

1. pomocná kuchařka                                                        1) 0,50 

2. pomocná kuchařka                                                        2) 0,40 

3. pomocná kuchařka                                                        3) 0,40 

4. uklízečka                                                                           4) 0,875 

5. uklízečka                                                                           5) 0,5 

6. noční vrátný 0,25 

7. noční vrátná 0,25 

Pozn.:  1) od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 

 2) od 13. 9. 2016 do 31. 10. 2016 

 3) od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 a od 2. 1. 2017 do 12. 4. 2017 

 4) od 1. 9. 2016 do 31. 10. 2016, od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017, od 2. 5. 2017 do 9. 6. 2017 

 5) od 1. 3. 2017 do 28. 4. 2017 

 

4. Přijímací řízení 

4.1. Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2017–2018 

(včetně nástavbového studia a distančního studia) 

Kód  Obor vzdělání – ŠVP 
Délka 
studia 

Druh 
studia 

Počet přihlášených Počet 
přijatých 

k 4. 9. 
2017 

Počet 
odvolání 1. kolo 

další 
kola 

36–47–M/01 
Stavebnictví, zaměření 
Pozemní stavitelství 

4 DE 22 0 7 0 

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

4 DE 49 0 24 0 

36–47–M/01 
Stavebnictví, zaměření 
Pozemní stavitelství a design 
interiéru 

4 DE 19 2 6 0 

36–45–M/01 Technická zařízení budov 4 DE 33 5 20 0 

 Mezisoučet – denní studium   123 7 57 0 

36–47–M/01 
Stavebnictví, zaměření 
Pozemní stavitelství – 
distanční studium – zkrácené 

2 ZS–DIV 4 2 0 0 

36–45–M/01 
Technická zařízení budov – 
distanční studium – zkrácené 

2 ZS–DIV 3 15 18 0 

 Pracoviště Máchova celkem 130 24 75 0 

  



Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

Strana | 13 2016–2017 

33–42–L/51 
Nábytkářská a dřevařská 
výroba 

2 DE 10 0 8 0 

36–44–L/51 Stavební provoz 2 DE 15 1 15 0 

33–56–H/0l Truhlář – Truhlářka 3 DE 19 1 14 0 

36–52–H/0l Instalatér 3 DE 17 0 13 0 

23–55–H/0l Klempíř – stavební 3 DE 6 0 3 0 

39–41–H/0l 
Malíř, lakýrník a dekoratér – 

Malířka, lakýrnice a dekoratérka 
3 DE 6 0 3 0 

36–64–H/0l Tesař 3 DE 17 0 8 0 

36–67–H/0l Zedník a odkladač 3 DE 4 0 0 0 

36–66–H/0l 
Montér suchých staveb a 
dřevostaveb 

3 DE 6 0 0 0 

 Pracoviště Komenského 2 celkem 100 2 64 0 

      

 Škola celkem (denní studium) 223 9 121 0 

 (včetně distančního studia) 230 26 139 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 2017–2018 bylo součástí přijímacího řízení pro všechny maturitní obory 

v denní formě vzdělávání absolvování přijímací zkoušky prostřednictvím centrálně 

zadávaných a vyhodnocovaných jednotných testů (test z Matematiky a jejích aplikací 

a Českého jazyka a literatury) na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. 

Termíny centrálně zadávaných jednotných testů byly 12. a 19. dubna 2017 (náhradní 

termíny 11. a 12. 5. 2017). Výsledky testů v rámci 1. kola byly přenosné mezi školami. 

Minimální počet bodů pro přijetí uchazeče o studijní obory v denní formě vzdělávání byl 

školou stanoven na 25 (z max. 100 bodů).  

Druhé a třetí kolo přijímacího řízení vyhlásila ředitelka školy pro všechny studijní obory 

(s výjimkou 2. a 3. kola pro čtyřleté obory distančního studia a 3. kola pro zkrácené 

distanční studium Pozemního stavitelství). 

K 1. 9. 2017 navíc na obor Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a design interiéru 

přistoupil 1 žák z jiné školy. 
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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 

jazyk na výročním vysvědčení z 8. třídy a na pololetním vysvědčení z 9. třídy. Škola rovněž 

pro zájemce uspořádala 20. 1. 2017 ilustrační testy, kterých se zúčastnilo celkem 36 žáků. 

Do oborů zkráceného distančního studia byli uchazeči přijímáni na základě splnění 

podmínky dosažení nejméně středního vzdělání s maturitní zkouškou. 

V novém školním roce 2017–2018 budou otevřeny 3 třídy maturitních oborů denního 

studia v 1. ročníku – 1 třída oboru Technická zařízení budov a 2 třídy oboru Stavebnictví. 

Ve školním roce 2017–2018 bude otevřena také 1 třída zkráceného distančního studia 

oboru Technická zařízení budov. 

2) Učební obory a nástavbové studium 

Přijímací řízení do nástavbového studia proběhlo absolvováním přijímací zkoušky 

z Českého jazyka a literatury a Matematiky a jejích aplikací prostřednictvím centrálně 

zadávaných a vyhodnocovaných testů. 

Přijímací řízení do učebních oborů proběhlo bez přijímacích zkoušek a rozhodujícím 

faktorem pro přijetí byl prospěch z předcházejícího studia dle zveřejněných vydaných 

kritérií.  

Druhé a třetí kolo přijímacího řízení vyhlásila ředitelka školy pro učební obory Truhlář, 

Klempíř, Tesař, Zedník, Malíř a lakýrník, Nábytkářská a dřevařská výroba a Stavební 

provoz. 

V novém školním roce 2017–2018 budou otevřeny 2 kombinované třídy učebních oborů 

a jedna kombinovaná třída nástavbového studia.  

 

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

předchozímu roku o 64 (na studijních oborech bylo o 30 přihlášených méně a na učebních 

oborech a nástavbě o 34 méně). Také počet přijatých uchazečů, kteří odevzdali zápisové 

lístky, byl oproti předchozímu školnímu roku o 37 zápisových lístků nižší, tj. o 14 méně 

zápisových lístků u studijních oborů a o 23 méně u oborů učebních (žáci nástavbových 

oborů zápisové lístky neodevzdávají). U učebních oborů Instalatér, Tesař a Truhlář je 

počet přijatých žáků obdobný jako v minulém roce. U oborů Malíř a Klempíř je pokles 

a obory Zedník a Montér suchých staveb se nám nepodařilo vůbec otevřít pro nezájem 

žáků. Trend odpovídá doposud stagnujícímu demografickému vývoji ve spádovém 

regionu školy a bohužel také snižujícímu se zájmu žáků o stavební obory jak učební, tak 

maturitní. 
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5. Výsledky vzdělávání žáků 

5.1. Pochvaly a ocenění 

1) Pracoviště Máchova 

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

za účast v projektech) 

 40×  – pochvala třídního učitele (za účast v soutěžích, reprezentaci školy, výborné 

studijní výsledky, za práci pro školu a třídní kolektiv, za práci v třídní 

samosprávě) 

2) Pracoviště Komenského 

 11×  –  pochvala ředitelky školy (za reprezentaci školy v soutěžích) 

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

a za reprezentaci školy v soutěžích) 

 6× –  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 

 3× – důtka ředitele školy (za neomluvené hodiny, za opětovné neuposlechnutí 

a nevhodné chování vůči učiteli, hrubé porušení školního řádu) 

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

při omlouvání nepřítomnosti, nevhodné chování vůči vyučujícímu, opakované 

pozdní příchody)   

 2× – napomenutí třídního učitele (za opakované vyrušování, lhaní, neuposlechnutí 

pokynů učitele) 

2) Pracoviště Komenského 

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

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

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

školního řádu) 

5.3. Podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia 

1) Pracoviště Máchova 

 0× – podmíněné vyloučení 

   0×   – vyloučení 

2) Pracoviště Komenského 

 0× – podmíněné vyloučení 

   0×   – vyloučení 
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5.4. Snížené stupně z chování na konci školního roku 2016–2017 

 
Počet (Máchova + 
Komenského) 

% ze všech žáků 
pracoviště, školy 

2 – uspokojivé 3 + 21 = 24 0,95; 7,81 → 4,10 

3 – neuspokojivé 1 + 32 = 33 0,32; 11,90 → 5,64 

Pozn.: Procenta počítána ze stavu žáků k 1. 9. 2016. 

5.5. Neomluvené hodiny za školní rok 2016–2017 

 
Počet (Máchova + 
Komenského) 

% ze všech 
zameškaných hodin 

1. pololetí 75 + 1316 = 1391 0,38; 6,51 → 3,50 

2. pololetí 135 + 735 = 870 0,74; 3,56 → 2,24 

za školní rok 210 + 2051 = 2261 0,56; 5,02 → 2,88 

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. 2016 

Prospělo 
s vyzn. 

Prospělo Neprospělo 
Náhradní 

termín 
klasif. 

Zanechalo 
studia 

apod. před 
klasifikací 

Přistoupilo 
během š. r. 

Pracoviště 
Máchova 

316 34 261 (270) 9 (3) 3 10 1 

Pracoviště 
Komenského 

269 23 181 (204) 23 (10) 10 38 6 

Škola celkem 585 57 442 (474) 32 (13) 13 48 7 

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. 

 

1) Pracoviště Máchova 

Denní studium: K 1. 9. 2016 přistoupili 3 žáci do vyššího ročníku. Během školního roku 

přistoupil 1 žák z jiné školy, 6  žáků přestoupilo na jinou školu nebo učební obor v rámci 

školy, 2 žáci ukončili studium (z toho 1 žák, který během školního roku přestoupil z jiné 

školy a 1 žák, který byl přijat do vyššího ročníku) a 2 žáci přerušili studium. Na konci 

školního roku z celkového počtu 307 žáků neprospělo 9 žáků, s vyznamenáním prospělo 
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34 žáků, prospělo 261 žáků a 3 žáci byli klasifikováni v náhradním termínu (2 formou 

doplňkové klasifikační zkoušky, 1 žák z důvodu nahrazování souvislé odborné praxe 

v době hlavních prázdnin). 

Po opravných zkouškách: konalo celkem 6 žáků. U opravných zkoušek prospěli všichni 

žáci. 2 žáci neprospěli z více než 2 předmětů a budou opakovat ročník. 1 žák nemohl být 

hodnocen z důvodu vysoké absence ani v náhradním termínu, celkově neprospěl a bude 

rovněž opakovat ročník. 

 
2) Pracoviště Komenského 

Během školního roku přistoupilo 6 žáků, 38 žáků zanechalo studia, z toho 2 žáci přerušili 

studium a 8 přestoupilo na jinou školu.  

V řádném termínu 23 žáků neprospělo a 10 nebylo klasifikováno. Po opravných 

a klasifikačních zkouškách 23 žáků prospělo, 4 žáci budou opakovat ročník a 6 žáků 

ukončilo 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 2,03, 

což při meziročním srovnání je o 0,05 nižší hodnota než uplynulém roce. 

Nejlepšího prospěchu dlouhodobě dosahují žáci oboru Stavebnictví, zaměření Pozemní 

stavitelství a architektura (A2, A4, A3). Letos měly s nimi srovnatelný prospěch i třídy T3 

oboru Technická zařízení budov a SA1 oboru Stavebnictví (POS + POSaA). Nejhorší 

prospěch měly třídy SA2 a SA3. Rozdíly v průměrném prospěchu jednotlivých tříd nejsou 

výrazné (rozdíl mezi nejlepším a nejhorším prospěchem třídy je 0,43). 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 2016–2017 budou opakovat 3 žáci. 

 

2) Pracoviště Komenského 

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

ve všech oborech, velmi slabí především v oboru zedník. 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.  
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5.8. Hodnocení ukončení studia (maturitní a závěrečné zkoušky) 

Denní studium (jen žáci, kteří ukončili studium ve školním roce 2016–2017) 

 
Počet žáků 

v posledním 
ročníku 

Neprospělo 
v posledním 
ročníku ani 

po oprav. 
zkouškách 

Prospělo 
u MZ/ZZ 
s vyzn. 

Prospělo 
u MZ/ZZ 

Neprospělo 
u MZ/ZZ 

Nekonali 
(nepřip. 

k jarnímu 
termínu, 

oml., atd.) 

Pracoviště Máchova 93 2 6 (6) 65 (80) 19 (5) 1 (0) 

učební obory 60 4 18 (18) 36 (37) 0 (0) 2 (1) 

nástavba 25 0 0 (0) 17 (21) 8 (4) 0 (0) 

Škola celkem 178 6 24 (24) 118 (138) 27 (9) 3 (1) 

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

termínu.  

 

1) Pracoviště Máchova 

Denní studium:  

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

z toho 2 žáci neprospěli z více než 2 předmětů a budou opakovat 4. ročník. 

U maturitní zkoušky v jarním termínu neprospělo 19 žáků denního studia, kteří ukončili 

studium ve školním roce 2016–17.  1 žák nebyl k maturitní zkoušce v jarním zkušebním 

termínu připuštěn a konal maturitní zkoušku poprvé v podzimním termínu, kdy u této 

zkoušky neuspěl. Z žáků, kteří konali v podzimním termínu opravnou zkoušku, opětovně 

neprospěli 3. 1 žák, přihlášený k podzimnímu zkušebnímu termínu, zkoušku nekonal, byl 

omluven. 

V jarním zkušebním termínu se k MZ přihlásilo navíc 6 žáků, kteří ukončili studium 

na škole v předchozím školním roce a 1 žák, který ukončil studium v roce 2015. 2 z těchto 

žáků u MZ prospěli, 5 neprospělo. Všichni tito žáci již vyčerpali všechny opravné termíny. 

1 z nich požádal o přijetí do 4. ročníku školy ve školním roce 2017–2018. 

Distanční studium:  

Ve školním roce 2016–2017 nebyla v závěrečném ročníku studia žádná třída distančního 

studia. 

 

2) Pracoviště Komenského 2 

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

absolvovalo maturitní zkoušku v řádném termínu, z toho 8 neprospělo. V podzimním 

opravném termínu byli úspěšní 4 žáci a 4 neúspěšní.  
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U učebních oborů bylo na konci školního roku ve třetím ročníku 60 žáků. Závěrečných 

zkoušek v řádném jarním termínu se zúčastnilo 54 žáků a všichni uspěli. 1 žák byl pro 

dlouhodobou nemoc omluven u obou termínů. Nepřipuštěno v jarním termínu bylo 

5 žáků. Z toho 4 ukončili studium. V podzimním termínu úspěšně absolvoval 1 žák 

závěrečné zkoušky v náhradním termínu.  

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 vzdělání. Zkoušku 

konalo i 6 absolventů z předchozího roku a 1 absolvent z předminulého školního roku, 

všichni ve 2. opravném termínu. 

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

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

u zkoušek v řádném termínu neprospělo ve třídě S4 (celkem 9 žáků) a to především 

ve společné části zkoušky. Nepovinné zkoušky nekonal žádný žák. Celkový průměr 

zkoušek konaných v podzimním termínu byl 3,92. Nejhorší byly opět výsledky 

v matematice. Oproti předchozím letům výrazně vzrostl počet žáků, kteří neuspěli 

u zkoušky z českého jazyka a literatury (v jarním termínu 2 žáci neuspěli u písemné práce, 

6 žáků u didaktického testu a 6 žáků u ústní zkoušky). 1 žák uspěl s odvoláním u písemné 

práce z anglického jazyka. 

Nejlepší průměrný prospěch měli žáci třídy T4 (2,39 v jarním zkušebním termínu), 

naopak nejhoršího průměrného prospěchu dosáhli žáci třídy S4 (2,76 v jarním termínu). 

V podzimním termínu byl 1 žák omluven u ústních zkoušek. 

Po podzimním termínu MZ stále neprospělo 5 žáků denního studia. 3 z těchto žáků mají 

k dispozici ještě 1 opravný termín, 2 žáci mají k dispozici 2 opravné termíny. 

V oborech Technická zařízení budov a Stavebnictví se konala vždy jedna zkouška profilové 

části formou praktické zkoušky, v ŠVP Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství navíc 

jedna zkouška formou kombinovanou (praktická a ústní část). Část praktických zkoušek 

(Konstrukční cvičení u oboru Stavebnictví) se konala s využitím prostředků výpočetní 

techniky. U praktických maturitních zkoušek v jarním termínu uspěli všichni žáci 

a v podzimním termínu se tedy tato zkouška nekonala na žádném oboru. 

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

stavební v Lipníku nad Bečvou (pro ŠVP Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství 

a architektura, třída A4), Ing. arch. Jiří Šobáň ze SPŠ Zlín (pro ŠVP Stavebnictví, zaměření 

Pozemní stavitelství, třída S4), Ing. Martin Sadílek z ISŠCOP Valašské Meziříčí (pro obor 

Technická zařízení budov, třída T4). V podzimním termínu probíhaly maturitní zkoušky 
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u jedné zkušební komise, jejímž předsedou byl jmenován Ing. Martin Sadílek z ISŠCOP 

Valašské Meziříčí (pro obory Technická zařízení budov a Stavebnictví, třídy A4, S4 a T4).  

2) Pracoviště Komenského 

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

zkušební komise pro obory truhlář a klempíř byla jmenována Ing. Renáta Krejčová, 

předsedou pro obory malíř a instalatér Ing. Martina Gregorová a předsedou pro obory 

zedník a tesař byla jmenována Ing. Markéta Čížová. Závěrečné zkoušky se u všech oborů 

konaly podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek. Úspěšnost žáků u zkoušek byla 

výborná, protože 18 žáků vykonalo závěrečné zkoušky s vyznamenáním a všichni ostatní 

uspěli. 

V podzimním termínu po vykonání opravných zkoušek za 3. ročník konal 1 žák závěrečné 

zkoušky v náhradním termínu a byl úspěšný.  

Maturitní zkoušky proběhly v řádném květnovém termínu. Předsedou maturitní komise 

pro NS2 byl jmenován Ing. Vladimír Lon. V řádném termínu se zúčastnilo 25 žáků 

závěrečného ročníku, z toho 8 žáků bylo neúspěšných. 4 žáci byli neúspěšní 

z didaktického testu z českého jazyka. Z toho 1 žák byl neúspěšný navíc z matematiky 

a 1 žák navíc z testů z AJ. 1 žák byl neúspěšný z písemné práce z ČJ a 3 žáci z profilových 

zkoušek – odborných předmětů.  

V podzimním opravném termínu byli 4 žáci úspěšní a 4 žáci byli neúspěšní.  

V jarním termínu byli ještě úspěšní 3 žáci ze školního roku 2015/2016, konající maturitní 

zkoušku ve třetím opravném termínu. A to z didaktického testu z českého 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 

22. 5. – 25. 5. 2017 A4 31 (2) 31 (2) 0 5 22 4 (2) 2,43 

29. 5. – 1. 6. 2017 S4 28 (2) 28 (2) 0 1 18 (1) 9 (1) 2,76 

22. 5. – 26. 5. 2017 T4 34 (3) 31 (3) 3 0 25 (1) 6 (2) 2,39 

Máchova celkem  93 (7) 90 (7) 3 6 65 (2) 19 (5) 2,52 

22. – 24. 5. 2017 NS2 25 (3) 25 (3) 0 0 17 (3) 8 (0) 3,07 

Komenského 
celkem 

 25 (3) 25 (3) 0 0 17 (3) 8 (0) 3,07 

Škola celkem  118 (10) 115 (10) 3 6 82 (5) 27 (5) 2,64 

V závorce je počet žáků z minulého školního roku přihlášených k opravné zkoušce. všechny 
průměry jsou uváděny bez těchto žáků (i v tabulkách níže). 



Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

Strana | 21 2016–2017 

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

Datum třída 
poč. 
žáků 

konalo nekonalo vyznam. prospělo neprosp. Ø 

11. 9. 2017 A4 4 4 0 0 4 0 3,60 

11. 9. 2017 S4 9 9 0 0 7 2 3,89 

11. 9. 2017 T4 7 6 1 0 4 2 4,09 

Máchova celkem  20 19 1 0 15 4 3,92 

11. 9. 2017 NS2 8 8 0 0 4 4 3,50 

Komenského 
celkem 

 8 8 0 0 4 4 3,50 

Škola celkem  28 27 1 0 19 8 3,80 

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

Distanční studium 

Ve školním roce 2016–2017 nebyla v závěrečném ročníku studia žádná třída distančního 

studia. 

5.11. Přihlášky ke studiu na vysoké školy pro školní rok  2017/2018 

1) Pracoviště Máchova 

Z celkového počtu 86 úspěšných maturantů denního studia si podalo přihlášky ke studiu 

na vysoké školy 58 žáků, tj. 67,4 %. Největší zájem byl o stavební fakulty VUT Brno, ČVUT 

Praha a VŠB-TU Ostrava. 

 

2) Pracoviště Komenského 2 

Z celkového počtu 25 žáků posledního ročníku nástavbového studia si nikdo nepodal 

přihlášku ke studiu na vysoké školy. 

 

6. Informace o průběhu vzdělávání 

6.1. Výuka praxe ve školním roce 2016–2017 

Odborná praxe u studijních i učebních oborů probíhá ve vlastních dílnách a učebnách 

školy, tyto prostory jsou vybaveny potřebnými pomůckami a stroji pro zabezpečení 

kvalitní výuky. Materiálně technické vybavení dílen se každoročně obnovuje ve spolupráci 

se zřizovatelem Zlínským krajem a místními stavebními i dřevařskými firmami. Žáci školy 
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jsou vedeni učiteli praktického vyučování (praxe) a učiteli odborného výcviku, kteří 

splňují potřebné odborné i pedagogické kvalifikační předpoklady. Souběžně s dílenskou 

výukou probíhá praxe nebo odborný výcvik na smluvních pracovištích firem a institucí.  

Seznam smluvních pracovišť soukromých firem a institucí zajišťujících jednotýdenní až 

dvoutýdenní souvislou odbornou praxi (SOP) v rámci školního roku 2016-2017 pro 

studijní obory, včetně firem u kterých vykovávají žáci učebních oborů celoroční praxi je 

uveden níže:  

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

1. VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín   1 1 

Adolf Kosek, Těmice 280, 696 84 Těmice   1   

Ak. arch. Libor Sošťák, Ratiboř u Vsetína 11, 756 21     2 

Aleš Zichala, Podhradní Lhota 62, 768 71 Podhradní Lhota     1 

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské 
Meziříčí 

  1   

Antonín Vašina, Horní Těšice č.p. 51, 753 53 Horní Těšice   1   

ARCHITRÁV s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín     1 

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

AVOS a.s., Ztracená 78, 767 01 Kroměříž   1   

BLOCK a.s., Zašovská 264, 757 01 Valašské Meziříčí     2 

BP projekt, s.r.o., Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí     1 

Daňhel, ul. Suvorovova 2195 (areál armády ČR), 741 01 Nový Jičín   1   

Dlabaja Tomáš - INTERZA, Kroměříž  1   

Dřevomont, Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí  1   

E F I O S spol. s r.o., Masarykova 671/33, 757 01 Valašské Meziříčí  3   

ECORAW.RDP, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm  1   

Endum CZ s.r.o., Mořkov, Dělnická 336 1    

EP Rožnov, a.s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm     2 

Ermis stavby s.r.o., Sedlnice 415, 742 56 Sedlnice   1 2 

FIALA Stolařství, s.r.o., Podhradní Lhota 13, 768 71 Podhradní Lhota     1 

František Coufalík, Sklený kopec 1679, 753 01 Hranice I-Město     1 

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

Global Clima s.r.o., Družstevní 2169, 753 01 Hranice    4   

GREEN-PENB s.r.o., Milotice nad Bečvou 80, 753 67 Milotice nad Bečvou    1   

H & B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín     1 

HABAS, Ženklava 177, 742 67 Ženklava   1   

Chuděj, s.r.o., Hutisko-Solanec 310, 756 62      1 

IDEAFLOOR s.r.o., Teplická 1339, Hranice I-Město, 753 01 Hranice   1   

Ing. Alois Tkadlec, Horní Lideč 335, 756 12 Horní Lideč   1   

Ing. arch. Stanislav Nožka, Příkrá 3514, 760 01 Zlín     1 

Ing. arch. Zdeněk Trefil, Vsetínská 476, 757 01 Valašské Meziříčí     1 
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Ing. Michal Vaculík, Masarykovo nám. 103, 766 01 Valašské Klobouky   1   

Ing. Milan Bajgar, Skalní 1917, 753 01 Hranice I-Město   1   

Ing. Pavel Šlinz, Ústí 29, 755 01 Vsetín     1 

Ing. Petr Vašíček, Na Mlynářce 128/6, Krásno nad Bečvou, 757 01 Val. Meziříčí     1 

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

Ing. Radek Petřkovský, Křenová 120, 741 01 Nový Jičín     2 

J. Drábek, Palackého 170, VM 1 1   

Jan Šimunič, Bratří Hlaviců 141, 755 01 Vsetín     1 

Jaroslav Paprskář, Vigantice 198, 756 61 Vigantice     1 

Jaroslav Václavík, Blahutovice 8, 741 01 Jeseník nad Odrou     2 

Jaroslav Zubíček, Kateřinice 321, 756 21 Ratiboř u Vsetína   1   

JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín     1 

Jelínek výr. náb. s.r.o, Masarykova 672, Valašské Meziříčí   1   

Jiří Babica, Valašská Polanka 324, 756 11 Valašská Polanka   2 

Jiří Fabián a synové, spol. s r.o., Vidče 427, 756 53 okres Vsetín   3   

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

Jiří Zezulka, Lázky 1467, 755 01 Vsetín   2   

Josef Andrš, Černotín 69, 753 68 Černotín     1 

Josef Škarka, Sedlnice 478, 742 56 Sedlnice   1   

Josef Štuler, Velké Karlovice č. 830, 756 06 Velké Karlovice   1   

Josef Šuráň, Štítná nad Vláří 533 1    

JURÁŇ s.r.o., Ústí 200, 755 01 Ústí  2 1 

KKS s.r.o., Příluky 386, Zlín  1   

Klempířství Novotný, Mendelova, Nový Jičín  2   

Kolínek Marek, Nedašov 410 1     

KOVAR a.s., Leskovec 212, 756 11 Valašská Polanka     1 

Ladislav Hájek, Bernartice nad Odrou 45, 741 01     1 

Ladislav Stružka, Vlachovice 60, 763 24 Vlachovice     2 

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

Libor Krutil, Paršovice 105, 753 55 Paršovice     1 

Martin Hlavica, Kunovice 12, 756 44 Loučka   1   

Martin Koláček, Hutisko 616, 756 62 Hutisko-Solanec   1   

Martin Raška – Global, Kunčice pod Ondřejníkem 822, 739 13 Kunčice pod 
Ondřejníkem 

  2   

Martin Šaroši, Valašské Meziříčí, Juřinka 144 1     

Matěj Jalůvka, Kopřivnice, Mniší 195 1     

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice     1 

Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 R. pod R.   1 1 

Město Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 01 Valašské Meziříčí     3 

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod 
Radhoštěm 

    3 
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Městys Hustopeče nad Bečvou, Náměstí míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou     2 

Milan Hrstka, Horní Paseky 1197, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm   1   

Miloš Sopuch, Nádražní 622, 742 66 Štramberk     1 

Miroslav Kantor, Návsí 82,739 92 Návsí     1 

MK-STAV BUILDING s.r.o., 40. pluku 682, 757 01 Valašské Meziříčí     1 

Montáž such. stav., Val. Bystřice 485   1   

MSP - Robert Šimčík, Bystřička  1   

MSS-projekt s.r.o., projekce Vsetín, Žerotínova 992, 755 01 Vsetín   1 1 

Nante s.r.o., Televizní 2618, Rožnov pod. Radhoštěm 1     

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

Obecní úřad Jablůnka, Jablůnka 365, 756 23 Jablůnka     1 

Obecní úřad Zdounky - Stavební úřad, Zdounky č.p. 27, 768 02 Zdounky     1 

OPEN RE-ECO. s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín     4 

PELA CZ, a.s., K Nemocnici 2133/104, 741 01 Nový Jičín   4   

Petr Smahel, Hranická 571, 756 43 Kelč   1   

Petr Škrabánek, Rokytnice 240, 755 01 Vsetín   1   

PRODEZ, a.s., Masarykova 810, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí     1 

Pro-Doma Stavebniny, Uhelná ulice, 757 01 Valašské Meziříčí  1  

PROGAS VM s r.o., Husova 400/27, Valašské Meziříčí 1   

PROJECT WORK s.r.o., Panská 395, 742 13 Studénka   1 

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

Průmyslové podlahy Plaček a.s., Pod lesem č.p. 2650, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 

 1  

RADEKOV spol. s r.o., U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  1  

Radim Kříž, Hodslavice 456, 742 71 Hodslavice  1  

RD Rýmařov, s.r.o., 8. května 1191/45, Rýmařov  1  

REPONT s.r.o., Valašské Meziříčí 245, 757 01 Valašské Meziříčí  1  

Richard Machula s.r.o., Vidče, 756 53 Vidče  1  

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

Roman Zbožek, Tř. 1. máje 1666, 753 01 Hranice I-Město  1  

Rušar zednictví s.r.o., Hranice III-Velká 38, 753 01 Hranice  1  

S WHG s.r.o., 40. pluku 1355, 757 01 Valašské Meziříčí  4 2 

SEVERSTAV s.r.o., Sedlnice 485, 742 56 Sedlnice  1  

SCHOTT ČR, s.r.o., Zašovská 850, 757 01 Valašské Meziříčí  1  

SIKOV ROŽNOV s.r.o., Ostravská 2344, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  1  

SPEDIMEX MORAVIA s.r.o., Smetanova 1075, 755 01 Vsetín  1  

Stanislav Juřička, Horní Lideč 308, 756 12 Horní Lideč   1 

STAVBY Honzírek s.r.o., Tržiště 251/2, 767 01 Kroměříž   1 

Stavební firma Hanousek, s.r.o., Hranice  1  

Stavební mechanizace - Servis, s.r.o., Za Drahou 1293, 757 01 Valašské Meziříčí   1 
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Stavební práce Záruba, Kelč 547  1  

Stavebniny Konvalinka s.r.o., Střelniční 1118, Frenštát pod Radhoštěm  1  

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

Stojanča Stevanović, Obránců míru 1305/14, 742 21 Kopřivnice  1  

Stolařství Šťastný, Semetín 476, 755 01 Vsetín  1  

Stolařství WH, Dolní 489, 742 72 Mořkov  1  

Support roof s.r.o., Kulišťákova, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm   1 

Škrabánek Petr, Rokytnice 240, 755 01 Vsetín 1 2  

TEEN engineering s.r.o., Havlíčkov 484, 757 01 Valašské Meziříčí   1 

TEZAMO Valašské Meziříčí s.r.o., Hemy 830, 757 01 Valašské Meziříčí  1  

TM Stav, spol. s r.o., Jasenice 729, 755 01 Vsetín  1 2 

Tomáš GIEBEL - ELEKTROLUIS s.r.o., Pionýrská 495, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 

 1  

Tomáš Herman, Police 194, 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí  1  

Top-Trio s.r.o., Slavičín, L. Výducha 809 1   

TOVOMARKET s.r.o., Halenkov 475 1   

Truhlářství M. Januš, Mikulůvka 270, Mikulůvka 1 1  

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm 

  2 

VALMEZ STAVBY spol. s r.o., Hranická 272, 757 01 Valašské Meziříčí  1  

VAST TERCIA spol. s.r.o., Husova 373, Valašské Meziříčí 1   

VASTAL, spol. s r.o., Valašská Bystřice 646, 756 27 Valašská Bystřice   1  

Vítek Jiří, Vsetínská 143, Karolinka  1   

Vladimír Adamec, Místecká 77, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm   1 

Vladimír Daněk - DaPa okna, Mostecká 361, 755 01 Vsetín  1  

Vladimír Drábik, Sychrov 291, 766 01 Valašské Klobouky  1  

Vladislav Šuvada, Veselá 142, 756 51 Zašová  1  

Vodo-Topo-Plyn Vidrman, U Sboru 174, 688 01 Uherský Brod   1 

Vojtěch Fojtů, Horní Lideč 280 1   

Zbranek Miroslav, 756 03, Halenkov 497 1   

Zbyněk Hadaš, náměstí Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou  1  

Zednické práce - Tomáš Adamec, Bezručova 1641, 744 01 Frenštát pod 
Radhoštěm 

 1  

Železářství Honzek, K Nemocnici 63, 741 01 Nový Jičín  1  

 

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

Antonín Macháč, 753 64, Bělotín 332     1 

Dimitrios Papadopulos, Frenštátská 1518, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm   1   

Dřevomont – Pořízka, Zašovská 733, 757 01 Valašské Meziříčí     1 

E F I O S spol. s r.o., Masarykova 671/33, 757 01 Valašské Meziříčí   1   

František Kužela, Ve Svahu I 221, 760 01, Zlín - Jaroslavice     1 
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GAFF Interiér, Nové Dvory – Kamenec 3725, 73801 Frýdek-Místek     1 

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

Jaromír Dostál, Hranická 22, 742 35 Odry     1 

Jaromír Matula, Veselá 108, 756 51, Zašová     1 

Jaroslav Hrbáček, Kladeruby 122, 756 43 Kelč     1 

Jaroslav Kubík, Kladeruby 103, 756 43 Kladeruby     1 

Jindřich Lukeš LUKY, Sládkova 1531, 742 58 Příbor   1   

Jiří Fabián a synové, spol. s r.o., Vidče 427, 756 53 okres Vsetín     2 

Josef Tuček, Barvířka 276, 756 63, Krhová   1   

Josef Tydlačka, Štěpánská 1822, 755 01, Vsetín   2   

Klempířství Bránecký Michal, Míškovice 42, Míškovice u Holešova 76852     1 

Lukáš Heralt, 742 65, Rybí 69     1 

Matěj Hlaváč, 756 52, Střítež nad Bečvou 202   1   

Pavel Novosád, 756 27, Malá Bystřice 73      1 

Pavel Vašut, Horní Bečva 947, 756 57 Horní Bečva   1 1 

Radek Zajíček, 756 24, Jarcová ev. č. 400 1     

RENOKOM  VM s.r.o., Zašová – Veselá 50, PSČ 756 51   1   

Střechy VSACKO s.r.o., Matouše Václavka 1203, 755 01 Vsetín     1 

TESAREM s.r.o., Smetanova 893, 755 01, Vsetín     1 

TRUHLÁŘSTVÍ DOŘIČÁK s.r.o., Životice u Nového Jičína 197   1   

Vladislav Šuvada, Veselá 142, 756 51, Zašová     2 

Zbyněk Šálený, Novosady 377, 768 61, Bystřice pod Hostýnem   1   

6.2. Údaje o změnách počtu žáků 

Přestupy v rámci prvního ročníku SŠ a VOŠ ve školním roce 2016–2017 

Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství: 1 žák 

Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura: 3 žáci 

Technická zařízení budov: 1 žák 

 (1 žák, který přistoupil a za 5 měsíců vystoupil) 

Zedník: 2 žáci 

Instalatér: 2 žáci 

Malíř a lakýrník: 1 žák 

Montér suchých staveb 1 žák 

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

ve školním roce 2016–2017 

Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství: 1 žák 

Technická zařízení budov: 2 žáci 

Instalatér: 4 žáci 
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Tesař: 2 žáci 

Montér suchých staveb: 3 žáci 

Zedník: 1 žák 

 
Přehled o žácích, kteří přerušili studium ve školním roce 2016–2017 

Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství: 1 žák 

Technická zařízení budov: 1 žák 

Instalatér: 1 žák 

Tesař: 1 žák 

 

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

roce 2016–2017 (nezapočteni žáci, kteří přestoupili na jiný obor v rámci školy) 

Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství: 1 žák 

Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura: 4 žáci 

Technická zařízení budov: 2 žáci 

Truhlář: 2 žáci 

Instalatér: 5 žáků 

Malíř a lakýrník: 4 žáků 

Tesař: 3 žáci 

Zedník: 14 žáků 

Montér suchých staveb 2 žáci 

Nábytkářská a dřevařská výroba: 2 žáci 

Stavební provoz: 6 žáků 

 

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 2016–2017 

Malíř a lakýrník: 1 žák 

Tesař: 1 žák 

Truhlář: 2 žáci 

Nábytkářská a dřevařská výroba: 1 žák 

6.3. Sportovně turistický kurz 

Sportovně turistický kurz 3. ročníku se konal v termínu 9.–18. 6. 2017 v Itálii, Cesenatico. 

Sportovně turistického kurzu se zúčastnilo 68 žáků tříd A3, SA3 a T3. Žáci a pedagogové 

byli ubytováni v karavanech a mobil-homech. Cesta, strava formou plné penze a pojištění 

žáků bylo zajištěno cestovní kanceláří Jokratour Rožnov pod Radhoštěm. Všechny náklady 

si žáci hradili sami. 

Sportovně turistický kurz naplnil naplánovaný program. Kromě sportovní náplně – 

volejbal, jogging, fotbal, in-liny, plavání, košíková a fotbal, měl kurz i náplň poznávací 
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a architektonickou – návštěva zábavního parku Mirabilandia, zájezd do San Marina 

s návštěvou pevnosti, návštěva historického přístavu Cesenatico.  

Pedagogický doprovod zajišťovali vedoucí kurzu, zdravotník a 4 další pedagogičtí 

pracovníci školy. 

6.4. Lyžařský výcvikový kurz 

Lyžařský výcvikový kurz 1. ročníku se konal v termínu 9.–13. 1. 2017 v Rekreačním 

středisku Tesla – Horní Bečva. 

Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnilo 67 žáků tříd studijních oborů (A1, SA1 a T1) 

a 5 žáků učebních oborů. Pedagogický doprovod zajišťovali vedoucí kurzu, zdravotník 

a 4 další pedagogičtí pracovníci školy. Žáci měli možnost zvolit si výuku sjezdového 

lyžování nebo snowboard, náplní kurzu byla rovněž zimní turistika. Pro výuku sjezdového 

lyžování byli žáci rozděleni do 3 skupin (začátečníci, středně pokročilí a pokročilí), 

pro výuku snowboardu do 2 skupin (začátečníci, pokročilí). Lyžařské vybavení 

a snowboard měli žáci možnost si zapůjčit, čehož někteří z nich využili.  

 

7. Výchovné poradenství a prevence sociálně 

patologických jevů 

7.1. Výchovné poradenství na škole 

Údaje o vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními:  

Stupeň přiznaných 

podpůrných opatření  

k 30. 9. 2016 

Ročník 
Počet žáků s PO 

(z toho s IVP) 

Počet žáků 

s NFN 

1. 

1. 13 0 

2. 8 0 

3. 8 0 

4. 6 0 

2. 

1. 0          0       *) 

2. 3 (1) 0 

3. 1 (1) 0 

4. 0 0 

 

Po 30. 9. 2016 bylo 7 žákům nově přiznáno PO stupně 1 a 1 žáku PO se stupněm 2 s IVP, 

3 žákům 4. ročníku byla novým doporučením KPPP přiznána PO stupně 2 místo 

původního stupně 1. 
*) od 1. 11. 2016 bylo 1 žáku přiznáno PO stupně 2 s NFN 
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Vzhledem k tomu, že k 1. 9. 2016 nabývá účinnosti nová vyhláška č. 27/2016 Sb. 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, dochází 

ke změně v klasifikaci speciálních vzdělávacích potřeb žáků. 
 

Údaje o integrovaných žácích – zdravotní postižení: 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Sluchově postižení 4. 1 

S vadami řeči 2. 1 

Pracoviště Máchova 

Hlavní náplní práce výchovného poradce pro studijní obory 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.  

Z hlediska dalšího uplatnění našich absolventů výchovný poradce spolupracuje s Úřadem 

práce a s jeho informačním a poradenským střediskem. Při informování žáků 9. tříd 

základních škol a jejich rodičů o možnostech studia na naší škole spolupracujeme 

s výchovnými poradci základních škol. 

 

Pracoviště Komenského 2 

Náplň výchovného poradce pro učební obory a nástavbu 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, 
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výukou a kázní. Třídní učitel spolu s výchovným poradcem vypracovává Plán pedagogické 

podpory pro žáky v 1. Stupni podpůrných opatření a Individuální vzdělávací plán pro žáky 

ve stupni podpůrných opatření 2 a více, který škola nastavuje na doporučení ŠZ. 

Ve spolupráci s PPP je pro žáky 2. ročníku nástavbového studia zajištěno konání maturitní 

zkoušky v rámci Přiznaného uzpůsobení podmínek (PUP).  Dále výchovná poradkyně 

pomáhá žákům v oblasti citové zátěže, řešení závislostí (nejen drogových). Rovněž 

spolupráce se specializovanými školskými poradenskými zařízeními je velmi důležitá – 

speciálně pedagogické centrum, 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.    

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

zorganizovány jedno filmové představení v Kině Svět Valašské Meziříčí, jedno divadelní 

představení v JK Valašské Meziříčí (jen nástavbové studium), 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. Tito žáci navštěvují výchovnou poradkyni, která řeší komplexně vzniklou 

situaci – opakované pohovory ve stanovených termínech.   

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) 

Ve školním roce 2016–2017 byl v rámci dlouhodobé strategie prevence sociálně 

patologických jevů realizován MPP prevence rizikového chování (prevence záškoláctví, 

užívání tabákových výrobků, alkoholu a drog, prevence agresivity, vandalismu, 

kriminality, negativních vztahů, šikany, nepodléhání tlaků rizikových skupin vrstevníků – 

uživatelů návykových látek nebo lidí agresivních, rasisticky, nacionalisticky nebo 

sektářsky orientovaných). Program je orientován na výchovu ke zdravému životnímu 

stylu a racionálnímu využívání volného času. Jeho součástí je také tematika prevence 

úrazů a dopravních nehod, přenosných infekčních onemocnění, mentálních poruch příjmu 

potravy aj. Zahrnuje též techniky chování jedince v náročných životních situacích.  
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MPP je začleňován do vyučování některých předmětů a je obsažen i v mimoškolních 

aktivitách (adaptační pobyty, soutěže, kurzy, exkurze, zájezdy, výměnné zahraniční 

pobyty, studentské projekty apod.).  

Součástí MPP jsou přednášky pro žáky, besedy, diskuze, filmy, sportovní a kulturní 

aktivity organizované školou včetně sbírkové a dobročinné činnosti.  

Do preventivního programu jsou zapojeni všichni pedagogové, přičemž významnou roli 

mají třídní učitelé a vychovatelé domova mládeže. Koncepci, koordinaci a metodickou 

pomoc zajišťuje školní metodik prevence, který spolupracuje s výchovnými poradkyněmi 

a s vedením školy. Důležitý je kontakt s rodiči žáků a se studentským parlamentem. Žáci 

i rodiče mají možnost konzultací.  

Na začátku školního roku 2016/2017 se žáci všech tříd 1. ročníku učebních oborů 

zúčastnili se svými třídními učiteli pobytového třídenního adaptačního kurzu. Žáci všech 

tříd 1. ročníku studijních oborů absolvovali lyžařský výcvikový kurz. Všechny třídy měly 

zorganizovány jedno i vícedenní odborné a poznávací exkurze. V Itálii proběhl tradiční 

sportovní kurz třetího ročníku studijních oborů. Konal se sportovní den školy a cyklistický 

závod „Stavařská tisícovka“. V průběhu školního roku se žáci zapojili do mnoha dalších 

sportovních, kulturních, ekologických, dobročinných a jiných aktivit a projektů. Žáci byli 

průběžně seznamováni s tématy Vztahy, komunikace, spolupráce, Kamarádství, pomoc 

v závislosti, Alkohol a cigarety jsou také drogy, Marihuana a její rizika, HIV/AIDS, 

Antikoncepce, Úrazy a dopravní nehody aj.  

Pedagogičtí pracovníci absolvovali plánované vzdělávání v oblasti prevence, školní 

metodik prevence se zúčastňoval pracovních porad a seminářů organizovaných krajskou 

koordinátorkou prevence.  

Při řešení problémových situací vedení školy, školní metodik prevence, výchovné 

poradkyně, a třídní učitelé konzultovali a spolupracovali s rodiči žáků, odbornými 

pracovníky Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín, PPP Valašské Meziříčí, 

Policií ČR, Městskou policií Valašské Meziříčí, Městským úřadem Valašské Meziříčí 

a dalšími institucemi dle konkrétní potřeby. 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Datum Pořadatel Název akce 
Počet 

pedagogických 
pracovníků 

5. 9. 2016 Mgr. Jana Špulířová  
Práce s problémovou situací 
v pedagogické praxi 

59 

20. 9. 2016 KPPP Zlín 
Krajská konference k primární prevenci 
RCH 

1 
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21.–23. 9. 2016 

Centrum celoživotního 
vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 
Pardubického kraje 

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ 2 

29.–30. 9. 2016 
Computer Agency, 
o.p.s. 

Auto CAD pro středně pokročilé 2 

17.–19. 10. 2016 
Computer Agency, 
o.p.s. Brno 

Auto CAD 3D modelování 5 

31. 10. – 2. 11. 2016 
Computer Agency, 
o.p.s. Brno 

Auto CAD 1 

25. 11. 2016 NIDV Zlín 
Konzultační seminář pro management 
škol 

3 

2. 2. 2017 Mgr. Jana Špulířová  
Konflikt a jeho řešení v pedagogické 
praxi 

40 

6. 2. 2017 NIDV Zlín 
Konzultační seminář pro školní 
maturitní komisaře  

1 

23. 2. 2007 
Národní ústav pro 
vzdělávání, Praha 

Informační seminář o způsobu 
vykazování údajů o podpůrných 
opatřeních 

1 

22. 3. 2007 NIDV Zlín 
Informační seminář o způsobu 
vykazování údajů o podpůrných 
opatřeních 

1 

29. 3. 2017 NIDV Zlín 
Konzultační seminář pro předsedy 
zkušebních maturitních komisí 

2 

3. 4. 2017 Agentura Majestic 
seminář Nový pohled na žáky se SPU na 
základní a střední škole 

1 

12. 4. 2017 Descartes v. o. s. Užitková botanika 1 

22. 6. 2017 NIDV Zlín 
Geogebra ve výuce matematiky pro lehce 
pokročilé (včetně prostředí 3D) 

3 

 
 
Školení, semináře vyučujících (mimo DVPP) 
 

Datum Pořadatel Název akce 
Počet 

pedagogických 
pracovníků 

27. 9. 2016 KPPP Zlín 
Pracovní setkání ŠMP a seminář 
k vyhodnocení MPP 

1 

30. 9. 2016 ČMOS Konference k 50. výročí Charty učitele 1 

6. 10. 2016 Zlínský kraj Konference Škola ve firmě, firma ve škole 1 

12. 10. 2016 Microsoft Corporation Roadshow pro školy  2 

13. 10. 2016 MěU Valašské Meziříčí 
Metodické školení Plány krizové 
připravenosti 

1 

3. 11. 2016 
ISŠ COP VM, svářečská 
škola 

Přezkoušení svářečů 1 

8. 11. 2016 
Fakulta humanitárních 
studií UTB, Zlín 

seminář Oxford Professional 
Development for Secondary Teachers 

1 
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9. 11. 2016 
ISŠ COP VM, jazyková 
škola 

Prezentace mezinárodních zkoušek 
Language cert 

1 

10. 11. 2016 
Ekumenická akademie 
Praha 

Národní fairtradeová konference 1 

10.–11. 11. 2016 
Odborná rada pro BIM 
z. s. 

Konference BIM DAY 2016 Praha 1 

23. 11. 2016 
NIDV Zlín, PhDr. 
Vlastislav Kožela 

Kolokvium ředitelů - Aktuální informace 
z ČŠI 

1 

30. 11. 2016 ČMOS Seminář BOZP pro zaměstnance škol 1 

1. – 2. 12. 2016 NIDV Praha 
Mezinárodní konference k profesnímu 
rozvoji pedagogických pracovníků 

2 

13. 12. 2016 
NÚV Praha, Mgr. Petr 
Pagáč (ISŠ-COP VM) 

Školní akční plány (ŠAP) 1 

3. 2. 2017 BLOCK a. s. BIM 18 

22. 2. 2017 KPPP a ZDVPP Zlín 

Regionální odborná konference  pro ŠMP 
2017 
Projekt „Zdravé a bezpečné klima ve 
školách zlínského kraje“ 

1 

8. 3. 2017 ČMOS Financování regionálního školství 1 

15. 3. 2017  PhDr. Vladimír Badalík Školení civilní ochrany a krizového řízení 15 

16. 3. 2017 Českomoravský beton 
Beton University – seminář: Betony pro 
moderní stavby a design 

2 

29. 3. 2017 
SPŠS Valašské 
Meziříčí, Ing. Vladimír 
Skácal 

Školení řidičů referentských vozidel 11 

30. 3. – 31. 3. 2017 

Česká společnost  
pro svařování 
produktů Praha 
(Sepetná Ostravice) 

Školení technologů svařování 1 

12. 4. 2017 AZ Promo seminář Heluz 1 

26. 4. 2017 
Dům zahraniční 
spolupráce Praha 

Monitorovací setkání pro Erasmus 1 

27. 4. 2017 OROS vsetín seminář Trénink paměti 1 

27. 4. 2017   Zlínský kraj 
Konference k rozvoji podnikavosti, 
iniciativy a kreativity (In 2017) 

3 

10. 5. 2017 
GEA Klimatizace s.r.o., 
STP 

VZT zařízení + Ekodesign, Green Way 1 

18. 5. 2017 AZ Promo 
Moderní materiály a technologie pro 
výstavbu domů 

1 

31. 8. 2017 Ing. V. Skácal Školení BOZPa PO 58 
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9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

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

2016–2017 

 Počty účastníků 

Název soutěže, přehlídky 

Školní  
(resp. 

okrskové) 
kolo 

Okresní 
kolo 

Krajské 
(resp. 

oblastní) 
kolo 

Ústřední 
kolo 

Celostátní matematická soutěž  – – – 4 

pIšQworky – 5 – – 

Soutěž operátora kalkulátoru 33 – – – 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 17 1 – – 

Studentská soutěž Bridge Builder Contest – – – 9 

CO2 liga – – – 3 

ENERSOL – – 1 1 

Stavba roku 2016 Zlínského kraje 17 – 5 – 

Studentská odborná konference STAVOKS  2017 – – – 1 

VELUX – „Život pod střechou“ 2 – – 2 

Stavby z vlnité lepenky 7 – 2 2 

Studentská soutěž firmy  XELLA CZ (Ytong) – Rodinný 
dům 

2 – 1 – 

Studentská soutěž firmy Wienerberger (Porotherm) 2 – – 1 

Tekla BIM Awards 2016 3 – – 3 

Tekla BIM Awards 2017 2 – – 2 

Kopaná 13 15 – – 

Basketbal 16 18 – – 

Volejbal 18 – – – 

Florbal 25 18 12 – 

Halová kopaná 11 – – – 

Celostátní setkání učňovské mládeže Machři roku 
2016, Praha, obor Zedník – obkladač, Malíř – natěrač 

– – – 4 
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Soutěžní přehlídka stavebních řemesel (SUSO), 
celorepubliková soutěž s mezinárodní účastí, Stavební 
veletrh FOR ARCH 2016 v Praze, obor truhlář 

– – – 2 

Soutěž žáků Učeň instalatér 2016, regionální kolo, 
Brno, obor instalatér  

– – 2 – 

Moravské kolo – Učeň klempíř 2017, SOŠ a SOU 
Vyškov, obor klempíř 

– – 2 – 

Moravské kolo – Učeň tesař 2017, SOŠ a SOU Ostrava, 
obor tesař 

– – 2 – 

Malíř a lakýrník 2017, SPŠS Valašské Meziříčí, obor 
malíř a lakýrník 

6 – – – 

Soutěž žáků Učeň instalatér 2017, regionální kolo, 
Ostrava, obor instalatér  

– – 2 – 

Soutěžní přehlídka stavebních řemesel (SUSO), 
regionální soutěž, Ostrava 2017, obor truhlář 

– – 2 – 

Tesař 2017, SPŠS Valašské Meziříčí, obor tesař 9 – – – 

Krajská soutěž HMTT 2017, obor truhlář, malíř a 
lakýrník 

– – 4 – 

XI. Mistrovství ČR oboru klempíř v Brně, obor klempíř, 
obor klempíř  

– – – 2 

XV. Mistrovství ČR oboru tesař v Brně, obor tesař – – – 2 

Truhlář 2017, SPŠS Valašské Meziříčí, obor truhlář 9 – – – 

Mistrovství ČR Učeň klempíř 2017, SOŠ a SOU Brno, 
obor klempíř 

– – – 2 

Junior Trophy 2017, Národní kolo 12. ročníku 
mezinárodní soutěže Knauf, Praha, obor montér suchých 
staveb 

– – – 2 

Junior Trophy 2017, Evropské kolo 12. ročníku 
mezinárodní soutěže Knauf, Bulharsko, obor montér 
suchých staveb 

– – – 2 

Přední umístění žáků školy: 

Studentská odborná konference STAVOKS  2017 – celostátní kolo: 1 žák, 1. místo, 

Studentská soutěž firmy Wienerberger (Porotherm) – celostátní kolo: 1 žák, 3. místo, 

Stavba roku 2016 Zlínského kraje – krajské kolo: 1 žák, 2. místo, 

Stavba roku 2016 Zlínského kraje – krajské kolo: 1 žák, 3. místo, 

Stavba roku 2016 Zlínského kraje – krajské kolo: 3 žáci, čestné uznání, 

Studentská soutěž firmy  XELLA CZ (Ytong) – Rodinný dům – oblastní kolo Severní 

Morava: 1 žák, 2. místo, 

Studentská soutěž firmy VELUX – „Život pod střechou“ - celostátní kolo: 

1 žák, cena zaměstnanců společnosti Velux 

Tekla BIM Awards 2016 – mezinárodní kolo: 2 žáci, 1. místo,  

Tekla BIM Awards 2016 – mezinárodní kolo: 1 žák, zvláštní ocenění,  
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Tekla BIM Awards 2017 – mezinárodní kolo: 1 žák, 1. místo,  

Enersol – krajské kolo, Otrokovice:  1 žák, 3. místo, 

Enersol – národní finále, Pelhřimov: 1 žák (člen krajského týmu), 2. místo, 

Celostátní setkání učňovské mládeže Machři roku 2016, Praha, obor Zedník – obkladač:  

2 žáci, 1. místo, 

Celostátní setkání učňovské mládeže Machři roku 2016, Praha, obor Malíř – natěrač:  

2 žáci, 3. místo, 

Finále, SUSO - soutěžní přehlídka stavebních řemesel 2016, Praha, obor truhlář:  

2 žáci – 2. místo, 

Regionální soutěž Učeň instalatér 2016, Brno:  2 žáci – 1. místo, 

Moravské kolo „Učeň tesař 2017“, Vyškov:  2 žáci - 1. místo, 

Moravské kolo „Učeň klempíř 2017“, Vyškov:  2 žáci - 1. místo, 

Regionální soutěž Učeň instalatér 2017, Ostrava: 2 žáci – 3. místo, 

Regionální kolo, SUSO - soutěžní přehlídka stavebních řemesel, Ostrava, obor truhlář:  

2 žáci – 1. místo, 

Krajská soutěž HMTT SOU Uherský Brod, obor malíř a lakýrník:  1 žákyně - 3. místo, 

Krajská soutěž HMTT SŠNO Bystřice pod Hostýnem, obor truhlář:  

2 žáci - 1 . a 2. místo/jednotlivci, 1. místo/družstva, 

XI. Mistrovství ČR oboru klempíř v Brně:  2 žáci - 3. místo, 

Národní kolo soutěže Junior Trophy 2017, Praha, obor montér suchých staveb:  

2 žáci - 1. místo,          

Evropské kolo soutěže Junior Trophy 2017, Sofie (Bulharsko), obor montér suchých 

staveb:  2 žáci - 7. místo. 

Ocenění žáků školy: 

Krajské ocenění, Stavba roku 2016 Zlínského kraje XV. ročník soutěže, Vsetín, obor malíř 

a lakýrník, montér suchých staveb, zedník: 5 žáků. 

 

Středoškolská odborná činnost 

4. dubna 2017 organizovala naše škola již tradičně okresní kolo SOČ za účasti 

17 soutěžících, kteří zde před odbornou porotou obhajovali své práce zařazené 

do jednoho z 18 soutěžních oborů. Na okresní přehlídce byly zastoupeny obory chemie, 

biologie, medicína, elektrotechnika, strojírenství, nebo informatika. Porotci ve dvou 

komisích hodnotili nejen předložené práce, ale i způsob, jakým mladí lidé dokázali své 

znalosti prezentovat a zodpovědět případné dotazy. To pak rozhodlo nejen o umístění, ale 

i o postupu do krajského kola. Kvalita řady prací byla mimořádně vysoká, v některých 

případech dokonce splňovala i nároky kladené na studenty vysokoškolského studia.  

Do organizace soutěže se zapojuje každoročně několik pedagogů naší školy, kteří jakožto 

vedoucí prací, porotci, nebo organizátoři jednotlivých kol přispívají ke zdárnému průběhu 

této prestižní, zajímavé a náročné soutěže. V letošním školním roce se z naší školy 

výjimečně neúčastnil okresního kola žádný žák. 
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Tekla BIM Awards 2016 

Žáci 4. ročníku naší školy se zúčastnili soutěže Construsoft BIM Awards 2016 ve 3D 

modelování stavebních konstrukcí programem Tekla Structures a stali se vítězi v kategorii 

Studentské projekty Czech Republic and Slovakia s modelem Rozhledna. Zvláštní cenu 

získal také náš žák s modelem Auto. 

Všichni tři soutěžící postoupili do celosvětového kola Tekla Global BIM Awards 2016, kde 

změřili síly se studenty z celého světa. 

Předání cen se uskutečnilo 20. 9. 2016 na 19. Setkání uživatelů Tekla Structures v Přerově. 

Součástí setkání byl workshop, kde si účastníci vyzkoušeli speciální brýle pro rozšířenou 

realitu Microsoft HoloLens s využitím v designu, technických konstrukcích či architektuře. 

Měli možnost se seznámit s novými směry a trendy ve vývoji stavebnictví a setkat se 

s odborníky z praxe. Součástí jejich ocenění jsou také odborné stáže ve stavebních 

firmách. 

15. 11. 2016 se soutěžící zúčastnili stáží ve firmách TMETAL s. r. o. ve Fryčovicích 

a IKON s.r.o. ve Frýdku Místku. 

Ve firmě TMETAL si žáci prohlédli moderní pracovní prostředí konstrukční kanceláře 

s novým technickým vybavením i výrobní prostory. Viděli tak zakázky ve formě 

digitálního 3D BIM modelu i během výrobního procesu. 

Ve firmě IKON se žáci dozvěděli zajímavosti z realizovaných zakázek. Hovořili se statiky 

i konstruktéry a seznámili se s průběhem náročné zakázky od statického návrhu až 

po realizaci a montáž na stavbě. 

Na stážích žáci zjistili, jak vypadá reálné pracovní prostředí a práce v oboru ocelových 

konstrukcí. Tyto stáže budou mít jistě vliv na jejich rozhodování o budoucím profesním 

zaměření. 

 

Tekla BIM Awards 2017 

Žáci naší školy se již podruhé úspěšně zúčastnili soutěže Tekla BIM Awards. V této soutěži 

se prezentují nejlepší 3D modely stavebních konstrukcí vytvořené v programu Tekla 

Structures. Dva žáci 3. ročníku se zaměřením Pozemní stavitelství a architektura 

postoupili do mezinárodního kola (pořádá firma Construsoft s.r.o.). V kategorii Studentské 

projekty uspěla naše žákyně s modelem autobusové zastávky z oceli a ze skla. Její model 

postupuje do celosvětového kola Tekla Global BIM Awards 2018 (pořádá firma Trimble 

Solutions). 

Studentské projekty vznikly v rámci skupiny předmětů, které se týkají stavebních 

konstrukcí a jejich modelování ve 3D BIM programech. Žáci použili k modelování 

a generování výkresů program Tekla Structures, ke statickým výpočtům program RSTAB 

Dlubal a práci dokončili ve vizualizačním programu Lumion.  

Na slavnostním předávání ocenění v rámci České republiky a Slovenska měli žáci možnost 

se seznámit s nejmodernějšími technologiemi ve vývoji stavebnictví. Vyzkoušeli si 
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speciální brýle pro rozšířenou realitu Microsoft HoloLens. Setkali se s odborníky z České 

a Slovenské republiky i s experty z Holanska a Anglie.  

9.2. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy 

Významné aktivity pedagogů 

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

- 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 

- 2 pedagogičtí pracovníci vedli 2 kroužky pro žáky ZŠ v rámci udržitelnosti projektu 

Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních 

a základních škol ve Zlínském kraji 

 

Jeden z pedagogů školy získal ocenění za významný přínos pro výchovu 
a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství 
ve Zlínském kraji. 

Slavnostní ocenění se uskutečnilo 10. dubna 2017 v Muzeu J. A. Komenského v Uherském 

Brodě. Ocenění, pamětní medaili a skleněnou sovu, jakožto symbol moudrosti, předali 

učiteli odborného výcviku osobně hejtman Zlínského kraje a radní pro školství.  

Významné ocenění Zlínského kraje získal pedagog zejména za úspěšnou přípravu a vedení 

žáků na krajských, moravských a celorepublikových soutěžích v obou Truhlář. Jeho 

svěřenci se umístili na Mistrovství ČR oboru Truhlář v roce 2015 na prvním místě, v roce 

2013, 2014 a 2016 na místě druhém. Mimo to se jeho svěřenci probojovali, jako vítězové 

moravského kola, do finále Mistrovství ČR oboru Truhlář 2017, které se uskuteční opět 

v Praze. Dále za značný podíl na inovaci výuky učebního oboru truhlář, a to na zavádění 

moderních technologií do současné učební truhlářské praxe, věnuje se zejména výuce 

na počítačem řízených CNC strojích. 

Toto ocenění Zlínského kraje je spojeno rovněž s prací mnoha dalších pedagogů SPŠ 

stavební Valašské Meziříčí, kteří se dlouhodobě podílejí na výchově a vzdělávání mladé 

generace ve studijních i učebních oborech a dosahují významných úspěchů na národní 

i mezinárodní úrovni. 

Významné mimoškolní aktivity žáků  

- 22. až 23. 5. 2017 čistění lesa pro Městské lesy a zeleň, s.r.o., Valašské Meziříčí, žáci 

1. ročníku oboru Stavebnictví, zaměření Pozemní stavitelství a architektura, 

- ocenění 3 žáků – úspěšných řešitelů CO2 ligy ministrem životního prostředí v Senátu 

PČR 

- práce žáků na studiích a projektech pro města a obce regionu a sociální partnery 
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- získání titulu „Fairtradeová škola“ díky dobrovolnické práci žáků pod vedením 

učitelky na poli Fair Trade 

- žáku nástavbového studia oboru Nábytkářská a dřevařská výroba byla v Senátu 

parlamentu České republiky udělena Pamětní medaile II. stupně od Českého svazu 

bojovníků za svobodu za záchranu života; medaili převzal spolu s žákem Obchodní 

akademie Valašské Meziříčí, s nímž v předchozím školním roce získal i ocenění 

Zlínského kraje za mimořádný čin 

 

Studentský parlament 

Studentský parlament je nezávislým orgánem tvořeným žáky. Slouží ke kvalitnější 

komunikaci mezi pedagogy a žáky a zastupuje zájmy žáků při jednání s ředitelstvím školy. 

Je složen z volených zástupců jednotlivých tříd, z každé třídy se jednání rady účastní vždy 

jeden zástupce. Jednání probíhají zpravidla jednou za měsíc. Studentský parlament navíc 

ve školním roce 2016–2017 uspořádal adaptační dopoledne pro žáky 1. ročníku, soutěž 

ve vánoční výzdobě tříd a kabinetů a spolupracoval při organizaci akcí EVVO (Sněhuláci 

pro Afriku). 

 

Prezentace školy – cyklistický závod Stavařská SPEDOS tisícovka  

(Memoriál Edy Rady) 

3. června 2017 škola uspořádala již 6. ročník cyklistického závodu, který je 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.  

Na závod bylo letos přihlášeno 94 závodníků a úspěšně jej dokončilo celkem 90 závodníků 

v desíti základních kategoriích. Připravena byla opět i soutěž smíšených týmů. 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, Mézl a Janíček, Váhala, FORCE, Bernard a dalších, 

organizování se opět věnovala většina žáků školy i pedagogického sboru.  

 

Další prezentace školy, dny otevřených dveří 

11. 11. 2016 Den otevřených dveří, 8.00–16.00 hod 

12. 11. 2016 Den otevřených dveří, 9.00–12.00 hod 

18. 11. 2016 Den otevřených dveří pořádaný v rámci Valašského krajkářského 

a řemeslného trhu, 10.00–18.00 hod 

19. 11. 2016 Den otevřených dveří pořádaný v rámci Valašského krajkářského 

a řemeslného trhu, 9.00–17.00 hod 
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26. 11. 2016 Den stavitelství a architektury, 9.00–13.00 hod 

 V rámci doprovodného programu proběhly přednášky 

pro veřejnost „Lehké stěnové panely – nový materiál na českém 

trhu“ a „Možnosti fotovoltaiky v ČR“ 

16. 12. 2016  Den technické kariéry, (7.45–12.15 hod) 

19. a 22. 12. 2016 Den řemesel, ZŠ Masarykova, ZŠ Šafaříkova, ZŠ Vyhlídka 

24. 2. 2017 Den otevřených dveří, 13.00–17.00 hod 

10. 3. 2017  Den technické kariéry, (8.10–12.15 hod) 

9. 5. 2017 Den polytechnického vzdělávání, ZŠ Salvátor 

19. 5. 2017 Den řemesel, prezentace oborů pro ZŠ Masarykova 

 Den technické kariéry, (8.00–12.15 hod) 

 Stavařem, architektem a designérem na jeden den, (8.00–12.15 hod) 

23. 5. 2017 Den polytechnického vzdělávání, ZŠ Salvátor, 

31. 5. 2017 Den řemesel, ZŠ Vyhlídka, prezentace oboru Truhlář a Malíř 

20. 6. 2017 Den řemesel ZŠ Salvátor, dřevařské obory  

23. 6. 2017 Den řemesel (řemesla stavební i dřevařská), ZŠ Křižná 

 Den technické kariéry, (8.00–12.15 hod) 

 Stavařem, architektem a designérem na jeden den, (8.00–12.15 hod) 

29. – 30. 7. 2017 Den řemesel, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově Pod 

Radhoštěm – Dřevěné městečko, 27. ročník setkání mistrů starých 

řemesel: kovářů, kameníků, bednářů, klempířů, tesařů a dalších 

řemeslníků. Obor Truhlář a Tesař 

Kromě běžných dnů otevřených dveří škola pořádá pro žáky 8. a 9. tříd základních škol 

také Dny technické kariéry, Řemeslné dny a od školního roku 2016–2017 také akci 

Stavařem, architektem a designérem na jeden den.  Poutavou a praktickou formou se zde 

žáci dozvědí vše, co nabízejí studijní i učební obory školy. Žáci si v moderně vybavených 

laboratořích mají možnost vyzkoušet, na jakém principu pracuje tepelné čerpadlo, jak se 

provádí termosnímkování, jak se regulují otopné soustavy a jak se provozují 

vzduchotechnická zařízení. Současně mohou získat první praktické dovednosti v montáži 

rozvodů, na počítačích si v 3D programech vymodelovat stavbu a její okolí, v ateliéru 

si zkusit architektonickou skicu od ruky a ve stavebních dílnách položit pár cihel své 

možná první zdi nebo si v truhlářských dílnách vyrobit drobné dřevěné dárky. To vše pod 

vedením zkušených pedagogů a žáků naší školy. 

Škola tak přispívá k propagaci stavebních oborů, pořádané akce rovněž velmi obohacují 

současné žáky školy, kteří mají možnost prezentovat své odborné znalosti a dovednosti 

a zvyšovat své sociální kompetence. 

Ohlasy žáků i výchovných poradců základních škol na tyto akce byly velmi pozitivní. 
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Aktivity EVVO 

I v tomto školním roce pokračovalo pořádání pravidelných tradičních přestávek 

zaměřených na fairtradové občerstvení. Jednou týdně tak žáci z řídící fairtradové skupiny 

zajišťovali nabídku teplých nápojů z férového obchodu. Škola se nově podílela 

na organizaci happeningu Výstava na stromech v říjnu a na Férové snídani v květnu, 

během jejíž přípravy navázala spolupráci s Charitou Valašské Meziříčí. Zúčastnili jsme se 

také Národní fairtradové konference v Praze. Podařilo se nám naplnit všechna kritéria pro 

získání titulu Fairtradová škola. 

Naši žáci se podíleli jako dobrovolníci na zajištění sbírek Život dětem a Český den proti 

rakovině. Poslali jsme finanční dar na konto Lékaři bez hranic. Užili jsme si snad jediný 

den, kdy se dali stavět sněhuláci, postavili jejich různé variace, čímž jsme finančně 

podpořili akci Sněhuláci pro Afriku.  

Na pracovišti Komenského se uskutečnil program s lektory Hnutí Brontosaurus na téma 

Biodiverzita. Na pracovišti Máchova zajistili lektoři z hnutí NaZemi program na téma Šaty 

dělají člověka a besedu o Fair Trade. 

Ve školní jídelně jsme všichni férově posnídali a zkusili si jídlo typické pro Mexičany 

v rámci projektu Dnes jím jako … 

Od listopadu do května jsme plnili dílčí úkoly celorepublikové soutěže CO2 ligy 

a za odměnu pak celý soutěžní tým navštívil Senát v Praze. 

 

Domov mládeže 

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

aktivní využití volného času, vše ve shodě se školním vzdělávacím programem. Žáci jsou 

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

skupinou 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, ale i v rámci nabídky města:  

- 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, 

- 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. 
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Akce, kterých se žáci DM účastnili ve školním roce 2016–2017:  

- přátelská utkání v Sálové kopané se žáky MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené 

ve Valašském Meziříčí, 

- dokument Leonarda DiCapria na Domově mládeže; film pojednává o dopadech 

klimatické změny na různých místech naší planety; malé fairtradové občerstvení 

bylo součástí večera, 

- Hvězdárna VM – večerní pozorování měsíce, 

- Návštěva Městské knihovny Valašské Meziříčí, 

- Návštěva koncertů v Schlattauerově kavárně, 

- Kino Svět – na vybrané filmové představení. 

 

10. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 

1. 6. 2017 byla na naší škole Českou školní inspekcí provedena Kontrola dodržování 

vybraných právních předpisů, které se vztahují k organizaci a průběhu ukončování 

středního vzdělávání v oborech středního vzdělání s výučním listem ve Střední 

průmyslové škole stavební Valašské Meziříčí. Kontrolou nebylo zjištěno porušení žádného 

z právních předpisů (protokol o kontrole Čj. ČŠIZ-0491/17-Z). 

 

11. Hospodaření školy 

Za rok 2016 škola vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 23 902 Kč v doplňkové 

činnosti (pronájmy tělocvičny, hostinská činnost, kopírovací služby, svářečské kurzy 

a přezkoušení). 

V hlavní činnosti byly všechny závazné ukazatele rozpočtu plně vyčerpány. 

Škola hospodařila s těmito prostředky rozpočtu: 

Platy 27 138 tis. Kč 

Ostatní osobní náklady 662 tis. Kč 

ONIV přímé 10 392 tis. Kč 

ONIV provozní 7 858 tis. Kč 

Mimorozpočtové zdroje: 

Transfery od města 15 tis. Kč 

Transfery ze zahraničí 267 tis. Kč 

Přijaté finanční dary 216 tis. Kč 

Celkové náklady v hlavní činnosti školy byly kryty celkovými výnosy ve výši 51 350 tis. Kč, 

z toho výnosy z transferů ze státního rozpočtu činily 38 270 tis. Kč a prostředky 

od zřizovatele činily 8 381 tis. Kč. Výnosy z vlastních výkonů činily 3 576 tis. Kč. Ostatní 

výnosy byly ve výši 79 tis. Kč. 
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Neinvestiční náklady v přepočtu na 1 žáka: 

Přímé:  65 808 Kč 

Provozní: 21 113 Kč 

V porovnání s rokem 2015 jsou přímé i provozní náklady vyšší. Přímé náklady byly 

ovlivněny celostátním zvýšením platů ve školství, u provozních nákladů se projevil nižší 

počet žáků ve škole. 

 

Nadační fond SPŠ stavební Valašské Meziříčí 

Se začátkem školního roku 2016–17 vstoupil Nadační fond SPŠ stavební (dále jen NF) 

do 25. roku své existence a činnosti.  

Skladba členů NF:  

předsedkyně – Mgr. Jiřina Krmelová,  

tajemník – Mgr. Libuše Marková, MBA 

správce majetku – Mgr. Alena Šimonková,  

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

Správní rada se scházela jedenkrát za měsíc k projednání žádostí o příspěvky.  

V souladu se svým statutem poskytl NF v roce 2016 příspěvky studentům na odborné 

exkurze. Financováním nákladů a odměnami NF podpořil žáky zapojené do soutěží: soutěž 

firmy Velux, soutěž STAVOX, Stavba z vlnité lepenky, Stavba roku, ENERSOL, Zlínská CO2 

liga, matematické, jazykové a literární soutěže. NF podpořil volnočasové aktivity 

na domově mládeže, kulturní vyžití žáků i učitelů.  Nadační fond nezapomíná na sociálně 

slabé studenty, kterým poskytl příspěvek na sportovní kurzy a odborné exkurze. Dále byly 

z nadačního fondu zakoupeny sportovní a pracovní potřeby (raft, pádla, vesty a pumpy, 

lešení) a drobné pomůcky (roušky, rukavice a helmy pro odbornou praxi). 

Činnost nadačního fondu byla po celé období vykonávána v souladu s příslušnými 

právními předpisy, nadační listinou a statutem nadačního fondu. Pravidlo pro 

hospodaření NF bylo splněno. 

Prostředky pro činnost získává NF z darů fyzických a právnických osob. Se svěřenými 

prostředky hospodaří NF dle svého statutu.  

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 2016 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
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Údaje za kalendářní rok 2017 budou zveřejněny v příští Výroční zprávě o činnosti školy. 

(Za 1. pololetí kalendářního roku 2017 dosud nebyla podána žádná žádost o poskytnutí 

informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.) 

 

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. 

Zahraniční spolupráce  

Erasmus+ – European School Web TV 

Viz dále. 

 

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. Ve školním roce 2016–2017 probíhal druhý rok využití výsledků 

projektu v rámci pětileté doby udržitelnosti projektu. 

 

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 
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truhlář, tesař, zedník, instalatér, malíř a klempíř. Projekt byl zahájen v roce 2010, a byl 

úspěšně ukončen v 30. 6. 2012. Ve školním roce 2016–2017 probíhal pátý rok využití 

výsledků projektu v rámci pětileté doby udržitelnosti projektu.  

 

Projekt „Spoluprací stavebních škol k vyšší odbornosti žáků“ v rámci Programu 
Erasmus+ - Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě (číslo 
smlouvy – 2016-1-CZ01-KA102-023238) 

Díky programu Erasmus+ získala škola možnost vyslat v březnu 2017 dvanáct svých žáků 

učebních oborů na dvoutýdenní mobilitu do Střední odborné školy v Považské Bystrici. 

Naši žáci absolvovali praktickou i teoretickou výuku montáže sádrokartonů, podhledů 

a podlah. Získali Osvědčení o získaném vzdělání a Europass. Během pobytu byly zajištěny 

sportovní, kulturní a poznávací akce v prostředí Západního Slovenska. Tento projekt 

je už třetí úspěšný, který realizujeme s partnerskou školou v Považské Bystrici. 

Erasmus+ (2015-1-DE03-KA219-013544_3)  

V letech 2015–2017  probíhal na naší škole  v rámci programu Erasmus+ KA2 dvouletý 

mezinárodní projekt  European School Web TV. Byl zaměřen na filmovou produkci 

a zprovoznění uzavřeného internetového audiovizuálního kanálu, který byl vysílán 

ve všech účastnických školách. 

Do projektu byly zapojeny střední školy ve Francii, Islandu, Německu, Portugalsku a České 

republice. Naše škola se zúčastnila 3 výjezdů žáků do zahraničí (Francie, Island 

a Německo) a dvou učitelských mobilit – Portugalsko a Německo. 

Všechna videa, vytvořená v rámci tohoto projektu, je možné shlédnout 

na https://www.youtube.com/channel/UCHoGmaj60fU5-pV9hCFaadQ/videos . 

V letošním roce byla schválena žádost nového projektu Erasmus+ KA2 s názvem 

Sustainable Europe 2030 – There are solutions everywhere! (2017-1-DE03-KA219-

035674_4). Projekt je dvouletý a naši žáci se jej zúčastní se stejnými partnerskými školami 

jako v projektu minulém. 

 

16. Spolupráce s partnery 

16.1. Spolupráce s jinými školami 

V průběhu školního roku 2016–2017 pokračovala spolupráce se stavební fakultou VUT 

Brno: 

- 1 ped. pracovník se zúčastnil jako člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek 

- 1 žák školy se aktivně zúčastnil Vědeckoodborné konference studentů středních škol 

STAVOKS 
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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 byl realizován v období 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015. 

V rámci udržitelnosti projektu škola spolupracuje se základními školami Šafaříkova 

a  Křižná. Žákům ZŠ a SŠ nabízíme možnost navštěvovat technicky a rukodělně zaměřené 

dřevařské kroužky. Tuto možnost nabízíme nad rámec projektu i ZŠ Salvátor a ZŠ 

Žerotínova. 

16.2. Spolupráce s ostatními sociálními partnery 

- Město Valašské Meziříčí – spolupráce na studiích rozvoje města, prezentace školy 

na akcích pořádaných městem, výroba mobiliáře, prevence SPJ, 

- ČSOP Valašské Meziříčí – spolupráce v oblasti EVVO,  

- Česká společnost pro svařování produktů, 

- Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR – soutěže, materiál, školení, 

- Asociace českých nábytkářů – metodická pomoc, 

- Cech instalatérů ČR Praha – soutěže, školení, 

- Cech malířů a lakýrníků ČR – soutěže, školení, 

- Policie ČR – školení, prevence SPJ, 

- OHK – Technický jarmark, 

- pobočky ÚP – Burzy škol a práce 

- ČKAIT – spolupráce při studentské Stavbě roku Zlínského kraje 

16.3. Spolupráce s firmami a organizacemi 

Spolupráce s firmami a organizacemi ve školním roce 2016–2017 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. 

Významná je rovněž spolupráce s firmami při zajišťování odborných exkurzí. Firma 

ATREA škole pomáhá finančně zajistit exkurzi do Jablonce nad Nisou zaměřenou 

na vzduchotechnická zařízení a výstavbu pasivních domů. Pravidelně navštěvujeme 

i firmy KORADO se sídlem v České Třebové a GASCONTROL v Havířově. S firmami REHAU 

s.r.o. SANELA s.r.o., SIEMENS s.r.o., Buderus, HAWLE ARMATURY s.r.o., IMI Hydronic 

Engineering a Xella CZ s.r.o. spolupracujeme také formou prezentace produktů 

a technologií přímo ve výuce. 

I letos jsme navázali na úspěšnou a intenzivní spolupráci s Muzeem regionu Valašsko 

a s Valašským muzeem v přírodě formou vzájemných akcí zaměřených na řemesla. 
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Pokračovala také spolupráce s místními firmami Schott Flat Glass, s.r.o., Commodum, s.r.o., 

Cabot a. s. a Spedos, s. r. o., BLOCK, a. s., REMAK, a. s., EFIOS, s. r. o., COBBLER, s. r. o. 

a dalšími. 

 

Spolupráce oboru TZB s firmou Buderus – školicí středisko 

Obor Technická zařízení budov udržuje dlouhodobě odbornou spolupráci s firmami 

zaměřenými na tepelnou techniku, zdravotní techniku a vzduchotechniku. Ve školním 

roce 2016–2017 se spolupráce s firmou Buderus rozšířila o instalace plynových 

kondenzačních kotlů v laboratořích TZB. Vznikl tak nový školící prostor sloužící nejen 

pro servisní a montážní techniky, ale hlavně pro naše žáky. Na jednotlivých pracovištích 

tak mohou žáci uvádět kotle do provozu, nastavovat jejich regulaci a hlavně vidět 

produkty v plném provozu. 

 

Autodesk Academia Program 

Škola splnila podmínky členství ve školním roce 2016–17 a získala statut Autodesk 

Academia. Jedná se o vzdělávací projekt firem Autodesk a Computer Agency o.p.s. Jeho 

cílem je vytvořit komunitu, která má integrovat nejmodernější technologie do výuky 

středních a vysokých škol v oblastech strojírenství, stavebnictví, architektury, 

infrastruktury a digitálních médií. 

 

Škola získala ocenění pro zaměstnavatele příslušníků aktivní zálohy 

30. listopadu 2016 ocenil Náčelník Generálního štábu Armády ČR v Olomouckém Domě 

armády zaměstnavatele příslušníků aktivní zálohy. SPŠ stavební Valašské Meziříčí 

zaměstnává jednoho příslušníka aktivních záloh, který ve škole působí jako pedagog. 

Ocenění za dlouhodobý pozitivní postoj a významnou zásluhu na činnosti aktivní zálohy 

proběhlo za přítomnosti velení armády i záložníků. Děkovný list zde za naši školu převzala 

ředitelka školy. 

 

17. Závěr 

Školní rok 2016/17 se nesl ve znamení intenzivních příprav na dokončení optimalizace 

školy, což představuje přípravu investiční akce na generální rekonstrukci hlavní budovy 

Máchova, aby v ní mohla probíhat teoretická výuka jak maturitních, tak i učebních oborů. 

Dále byl dokončen a předložen ke schválení projekt zateplení dílen na Vrbenské ulici. 

Státní maturitní zkoušku absolvovali naši žáci opět nad celostátním průměrem. Výsledky 

státní maturity nás těší o to více, že žáci vedle společné části vykonávají ještě tři obtížné 

odborné zkoušky v profilové části. 

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 
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výborně na krajské i celostátní úrovni. Naši učni oboru Montér suchých staveb vyhráli 

celostátní soutěž v Praze a postoupili do mezinárodního finále v Bulharsku a žáci oboru 

Klempíř skončili v celostátním kole na 3. místě. V moravském kole se umístili žáci oboru 

Instalatér na 1. místě. Naši žáci obhájili republikové vítězství a postup do mezinárodního 

kola v soutěži se softwarem Tekla Structures z předchozího roku. Náš kolega byl rovněž 

oceněn hejtmanem Zlínského kraje jako jeden z nejlepších pedagogů. Velký dík patří těm 

učitelům, kteří jsou schopni rozpoznat mimořádně nadané žáky a dále jejich talent 

rozvíjet a podporovat.  

Na poli vzdělávání s výučním listem máme stále nejvíce žáků ve všech námi vyučovaných 

stavebních oborech v celém regionu. Jejich počet však dramaticky klesá a s politováním 

musím konstatovat, že poprvé za 70 let trvání stavebního učňovského školství ve 

Valašském Meziříčí nebyl pro absolutní nezájem otevřen obor Zedník. Není to ale místní 

záležitost, protože podobný problém existuje téměř v celé republice. Pokles žáků 

postihnul také maturitní obory. Ke zlepšení situace může dojít teprve spolu s oživením 

stavební výroby, které je však zatím v nedohlednu. 

V  mezinárodním programu Erasmus+ doběhl projekt European School Web TV, v rámci 

kterého naši žáci spolupracovali se svými vrstevníky z Německa, Francie, Portugalska 

a Islandu, aby na něj bezprostředně navázal projekt nový se stejným složením zemí 

a projektových týmů. Rovněž pokračoval projekt spolupráce se SOŠ Povážská Bystrica pro 

žáky učebních oborů. 

Již pošesté jsme zorganizovali závod horských kol pro širokou veřejnost Stavařská 

tisícovka, díky kterému se naše škola prezentuje daleko za hranicemi regionu.  

Na závěr bych chtěla poděkovat těm svým kolegům, kteří odvádějí svou práci na vysoké 

profesionální úrovni a s vysokým osobním nasazením. 

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA 

 

Datum zpracování zprávy:  15. 10. 2017 

Datum schválení školskou radou: 20. 10. 2017 

Podpis předsedkyně školské rady: 

Ing. Irena Gorejová 

  

Podpis ředitelky školy: 

Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA  
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Obrazová příloha 

 

Obr. 1:  Organizační struktura školy 1. 12. 2016 – 30. 6. 2017 

    

Obr. 2–3:  Diplom žáka učebního oboru Montér suchých staveb za 1. místo v národním kole soutěže 

Knauf Junior Trophy 2017 a ocenění školy na 21. ročníku Soutěžní přehlídky stavebních řemesel (SUSO) 
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Obr. 4:  Práce na praktické části soutěže „Učeň klempíř 2017", kde družstvo našich žáků získalo 

1. místo 

 

Obr. 5:  Naše škola splnila podmínky členství ve školním roce 2016-17 a získala statut Autodesk 

Academia. 
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Obr. 6:  Ocenění žáků za reprezentaci školy 

 

 

Obr. 7–8:  Diplomy ze soutěže Tekla BIM Awards 2016 
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Obr. 9:  Vítězný model Rozhledna ze soutěže Tekla BIM Awards 2016 – vizualizace 

 

 

Obr. 10:  Model Zastávka 2H, který postupuje do celosvětového kola Tekla Global BIM Awards 2018 –

vizualizace 
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Obr. 11:  Model Zastávka 2H 

 

 

Obr. 12:  Model Nadzemka, se kterým žáci 2. ročníku postoupili do celostátního kola soutěže Stavby 

z vlnité lepenky 
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Obr. 13:  Projekt žáka 3. ročníku, který získal 3. místo v celostátním kole studentské soutěže firmy 

Wienerberger (Porotherm) 
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Obr. 14:  Projekt rodinného domu, se kterým v soutěži VELUX – „Život pod střechou“ získal žák naší 

školy Cenu zaměstnanců společnosti Velux 
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Obr. 15–17:  Netradiční Sněhuláci pro Afriku 

 



Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

Obrazová příloha | Strana 9 2016–2017 

 

Obr. 18:  Žáci a pedagogové se tradičně podílejí na dobročinných sbírkách 

 

 

Obr. 19:  Každoročně otevíráme pro zájemce výtvarný kroužek 
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Obr. 20–23:  Program prezentační akce školy Stavařem, architektem a designérem na jeden den 
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Obr. 24:  Práce žáků ze ZŠ při prezentační akci školy Stavařem, architektem a designérem na jeden den 

 

 

Obr. 25:  Vizualizace 3D modelu, kterou vytvořila žákyně ZŠ při návštěvě školy na prezentační akci školy 

Stavařem, architektem a designérem na jeden den 
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Obr. 26:  6. ročník cyklistického závodu Stavařská SPEDOS tisícovka pořádaného školou – start 

žákovské kategorie 

 

Obr. 27:  6. ročník cyklistického závodu Stavařská SPEDOS tisícovka pořádaného školou 



Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 

Obrazová příloha | Strana 13 2016–2017 

 

Obr. 28:  Prezentace školy – mapa s umístěním pracovišť 

                             

                             

                            

Obr. 29–34:  Prezentace školy – drobné propagační předměty – kapesní kalendáře, některé s využitím 

kreseb žáka školy 
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Obr. 35:  Prezentace školy – novoroční přání s použitím fotografie žáka školy 


