
Pojmy a jejich vysvětlení: 
Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení 
Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. 
Školské zařízení = školské zařízení podle § 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba 

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, 
vyšších odborných škol 

a školských zařízení za školní rok 2020/2021 

I. Základní údaje o škole, školském zařízení 

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2021 

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz 3 

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon 
 

ředitel školy: Ing. Bc. Tomáš Langer 
e-mail:  reditel@spsgocar.cz 
telefon:  261 213 904 
 
statutární zástupce: Mgr. Martina Zdražilová 
e-mail:  zastupce1@spsgocar.cz 
telefon:  261 213 963 

3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 

http:/www.spsgocar.cz 

4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita 
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) 

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára 
Cílová kapacita: denní studium  720 žáků 

celkem   720 žáků 
IZO: 000 638 358 
 
Školní jídelna 
Cílová kapacita:    800 stravovaných 
IZO: 108 029 298 
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5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve 
školském rejstříku 

škola kód název oboru / vzdělávacího programu 
cílová kapacita 

oboru / 
programu 

poznámka 
(uveďte, pokud 

obor nebyl 
vyučován, je 

dobíhající, atd.) 

Střední průmyslová škola 
stavební Josefa Gočára 

36-47-M/01 

Stavebnictví/ 

• Pozemní stavitelství 

• Stavitelství a architektura 
• Architekrura a interiérový design 

Denní forma 
vzdělávání 
720 žáků 

 

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2020/2021: 

a) nové obory / programy 

Škola neotevřela žádné nové obory nebo programy oproti š.r. 2020/2021. 

Škola má obor Stavebnictví a následující vzdělávací programy, název ŠVP: 

• Pozemní stavitelství, kód: 36-47-M/01 ve školním roce 2021/2022 ve všech ročnících 

• Stavitelství a architektura, kód: 36-47-M/01 ve školním roce 2021/2022 ve všech 
ročnících 

• Architektura a interiérový design, kód: 36-47-M/01 ve školním roce 2021/2022 ve všech 
ročnících 

b) zrušené obory / programy 

Oproti školnímu roku 2020/2021 škola nezrušila žádný obor ani zaměření. 

7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): 

a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku 

Praha 4, Družstevní ochoz 3 (vlastník: MHMP) 
Velká Úpa, Rochova bouda 218 (vlastník: MHMP) – výuka TEV, lyžařské kurzy 

b) jiná 

různé stavby – výuka odborné praxe (vlastník: investoři) 

8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 

Škola se nachází v klidném prostředí Prahy s velmi dobrou dostupností MHD, což je značnou 
výhodou pro všechny žáky školy a především bonusem pro žáky dojíždějící. Výuka se realizuje 
v jedné rozsáhlé, provozně a ekonomicky náročné budově o zastavěné ploše 5 283 m2, 
s obestavěným prostorem 99 372 m3  na pozemku o ploše 27 682 m2. Budova školy poskytuje 
velmi dobré podmínky pro výuku, má odborné učebny, rýsovny, laboratoře, dvě tělocvičny, 
posilovnu, horolezeckou stěnu a venkovní hřiště. Stravování žáků bylo v roce 2020/2021 
realizováno ve spolupráci s firmou Scholarest. Ve školním roce 2021/2022 bude stravování 
zabezpečeno opět vlastní jídelnou. Škola má ve Velké Úpě horskou chalupu, kde zabezpečuje 
seznamovací, lyžařské výukové kurzy žáků, pronajímá ji i jiným školám, realizuje zde i výuku 
předmětů stavební praxe.  

Škola má sedm učeben výpočetní techniky, tři multimediální učebny. Ve všech učebnách mají  
učitelé a žáci umožněn přístup na internet. Každá kmenová učebna je vybavena projektorem a 
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výpočetní technikou z důvodu využívání programu Bakaláři a využití dostupných materiálů pro 
výuku. Pravidelně dochází k obměně vybavení ICT učeben. Ve školním roce 2020/2021 byla 
dokončena práce na 3D učebně. Ve školním roce 2020/2021 byl zařízen automat na školní 
pomůcky a došlo k rozsáhlé rekonstrukci v oblasti zabezpečení školy.  

Škola má dlouholetou tradici, sídlila v různých pražských budovách. Jako jediná v  Praze se 
specializuje na pozemní stavitelství od 1. do 4. ročníku. 

Další údaje o škole na internetu školy : www.spsgocar.cz 

9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů, jméno předsedy školské rady 

Datum zahájení činnosti:  31.8.2018 

Zástupci pedagogů SPŠS:  Ing. Lukáš Wretzel, Ing. Bc. Milan Čejka 

Zástupce zletilých žáků:  Patrik Koukal 

Zástupce nezletilých žáků:  Mgr. Danka Oříšková 

Zástupci Magistrátu hl. m. Prahy: Ing. Karel Rýdl, Mgr. Petr Kubíček  

Předseda školské rady:  Ing. Lukáš Wretzel 

telefon: 244 016 253 
e-mail: wretzel@spsgocar.cz 
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II. Pracovníci právnické osoby 

1. Pedagogičtí pracovníci 
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 

a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 
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Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára 3 3 54 51,4 1 0,5 58 54,9 

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) 

škola počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára 
kvalifikovaných 57 98,2 

nekvalifikovaných 1 1,8 

c) věková struktura pedagogických pracovníků  

počet celkem ve 
fyzických 
osobách  

k 31. 12. 2020 

v tom podle věkových kategorií 

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let 

 0 3 7 18 21 9 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře 10 

BOZP a PO v regionálním 
školství a současné 

legislativní změn 
2 Fakta s.r.o. 

Zvládání námitek a 
jednání v obtížných 
situacích ve škole  

1 DESCARTES 

Vedení třídnických hodin 1 DESCARTES 

MS Excel pro učitele 
středoškolské matematiky 

1 DESCARTES 

Vyhláška 50 3 
Vyšší odborná škola a Střední 

průmyslová škola elektrotechnická 
Františka Křižíka 
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Školení ŠMK 2 NIDV 

Online konzultační seminář 
pro PZMK 

1 NPI 

Školení program KROS 3 ÚRS CZ a.s. 

Seminář BIM  2 Česká agentura pro standardizaci 

BIM PLATFORMA 4 Stavebniny DEK a.s. 

kurzy 1 Kurz BIM pro pedagogy 2 ÚRS CZ a.s. 

doplňkové pedagogické studium 1 DPS 1 
Vzdělávací institut Středočeského 

kraje 

školský management 4 

Konzultační semináře k 
organizaci MZ a PŘ na SŠ 

žáků se SVP 
1 NIDV 

Konzultační seminář pro 
management škol 

1 NIDV 

Zvládání námitek a jednání 
v obtížných situacích 

1 Descates 

Změny u maturitních a 
přijímacích zkoušek 

1 MŠMT 

rozšiřování aprobace     

jiné (uvést jaké)     

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 7 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 

rodilý mluvčí 1 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) 

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

19 16 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

semináře  Personalistika 1 Wema spol. s r.o. 

kurzy     

jiné (uvést jaké)     
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) 
(za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 

1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů 

a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů 

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára 24 674 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) 

- přerušili vzdělávání: 4 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 
- sami ukončili vzdělávání: 29 
- vyloučeni ze školy: 0 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 51 z toho nebylo povoleno opakování: 0 
- přestoupili z jiné školy:  4 
- přestoupili na jinou školu: 12 
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 

b) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů 

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára 0 0 

Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: 
(údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) 

- přerušili vzdělávání: 0 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 
- sami ukončili vzdělávání: 0 
- vyloučeni ze školy: 0 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 
- přestoupili z jiné školy: 0 
- přestoupili na jinou školu: 0 
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 

2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) 

a) denní vzdělávání 

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára 28,08 11,620 

b) vzdělávání při zaměstnání 

škola 
průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu 

průměrný počet 
žáků / studentů 

na učitele 

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára 0 0 
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3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 
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Střední průmyslová 
škola stavební Josefa 
Gočára 

počet 
žáků/studentů 

celkem 
1 2 3 2 1 2 2 1 5 1 271 7 0 298 

z toho 
nově přijatí 

0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 74 2 0 79 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

a) denní vzdělávání 

škola Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára 

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním 102 

neprospělo 69 

opakovalo ročník 31 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 626 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů  94,84 % 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 26,812 

z toho neomluvených 0,467 

b) vzdělávání při zaměstnání 

škola Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára 

z celkového počtu žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním 0 

neprospělo 0 

opakovalo ročník 0 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 0 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů  0% 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 0 

z toho neomluvených 0 
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5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií 

škola Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára 
MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 152 0 

z toho konali zkoušku opakovaně 20 0 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 13 0 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 8 0 

prospěl 136 0 

neprospěl 8 0 

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2021/2022 

a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ 
(za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách 
přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

36-47-M/01 Stavebnictví 
ŠVP Pozemní stavitelství 

ŠVP Stavitelství a architektura 
ŠVP Architektura a interiérorový design 

P
ři
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í ř
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í  
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en
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í v
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ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  471 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 299 

z toho v 1. kole 299 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 172 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

ŠVP Pozemní stavitelství 0 

ŠVP Stavitelství a architektura 0 

ŠVP Architektura a interiérový design 0 

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2021/2022  
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7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců 
a příslušníků národnostních menšin. 

Kosovo  1 
Chorvatsko  1 
Moldavsko  4 
Rusko  2 
Srbsko  1 
Slovensko  1 
Vietnam  4 
Španělsko  1 
Ukrajina  20 
Na naší škole nemáme problém se začleňováním žáků jiných národností do kolektivů tříd. 

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

Speciální třída dosud na škole zřízena nebyla. Žáci, jejichž speciální vady učení vyžadovaly 
přizpůsobení výuky, byli sledováni a začleňováni do běžných třídních kolektivů. Nebyl důvod 
přistoupit k integraci žáků, kterou nijak neodmítáme.  

Tvorbě nových třídních kolektivů bez patologických příznaků pomáhají seznamovací kurzy žáků 1. 
ročníků na školní chatě v Krkonoších. Vzhledem ke zhoršení epidemických podmínek v souvislosti 
s nemocí covid-19 byly v letošním školním roce zrušeny seznamovací kurzy tříd 1.E a 1.F a lyžařské 
kurzy všech 2.ročníků. Tradiční vodácké kurzy pro 3.ročníky se díky zlepšení situace konaly. 

Efektivnější práci se žáky s SPU napomáhají i zprávy z PPP, které škola obdrží u některých žáků již s 
přihláškou na školu. Někteří žáci zprávy doplní během studia. U žáků s platnou zprávou ze ZŠ je 
nejprve vypracován Plán pedagogické podpory (na základě příslušné zprávy) a pokud nestačí, je 
žák odeslán do PPP. 
V případě, že se v některých třídách objeví problémy se začleněním žáků do třídních kolektivů, 
jsou vzniklé situace řešeny ve spolupráci s třídním učitelem, výchovnou poradkyní, odborným 
psychologem a rodiči. 

9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

Škola se snaží vhodnými aktivitami podpořit a rozvinout studijní schopnosti a předpoklady 
vybraných žáků. Vzhledem k nestandardnímu průběhu školního roku ale tyto aktivity nemohly být 
uskutečněny v plném rozsahu a soustředily se hlavně na on-line přednášky odborných firem. 

10. Ověřování výsledků vzdělávání 

Škola doporučuje žákům čtvrtých ročníků, aby si během školního roku vyzkoušeli testy firmy SCIO 
v podzimním nebo v jarním termínu, aby prověřili své vědomosti testem nanečisto. 

11. Školní vzdělávací programy 

Pro školní rok 2020/2021 nebyly provedeny žádné úpravy počtu hodin v žádném ze zaměření. 
Během školního roku 2020/2021 pedagogický sbor pracoval na důkladném přepracování všech 
ŠVP tak, aby dostálo platných předpisů RVP. Od školního roku 2021/2022 se první ročníky začnou 
vzdělávat podle těchto upravených ŠVP.  

Ve školním roce 2008/2009 byl v souladu s RVP 36-47-M/01 Stavebnictví vypracován ŠVP denního 
studia s názvem Pozemní stavitelství, který vstoupil v platnost od 1.9.2009. Vzhledem k potřebám 
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žáků a vzhledem ke zkvalitnění výuky u tohoto programu postupně docházelo k drobným 
úpravám, které vstoupily v platnost od 1.9.2011, resp. 1.9.2013. 

Ve školním roce 2011/2012 byl v souladu s RVP 36-47-M/01 Stavebnictví vypracován ŠVP denního 
studia s názvem Stavitelství a architektura, který vstoupil v platnost 1.9.2012. Vzhledem k 
potřebám žáků a vzhledem ke zkvalitnění výuky došlo u tohoto programu k drobným úpravám, 
které vstoupily v platnost od 1.9.2013. 

Ve školním roce 2014/2015 byl v souladu s RVP 36-47-M/01 Stavebnictví vypracován ŠVP denního 
studia s názvem Architektura a interiérový design, který vstoupil v platnost 1.9.2015. Škola tak 
reflektovala na zvýšenou poptávku uchazečů, žáků, absolventů a odborné veřejnosti.  

12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Na naší škole je vyučován anglický jazyk dle učebních plánů všech ŠVP (viz tabulka ŠVP). Dle ŠVP 
byla žákům dána nabídka přidat si ve druhém a třetím ročníku druhý nepovinný jazyk němčinu 
nebo ruštinu. V letošním školním roce tuto nabídku nikdo nevyužil. 

Škola využila metropolitního programu podpory jazykové výuky a ve školním roce 2020/2021 byla 
výuka v 1. a ve 3. ročníku rozšířena o 1. hodinu týdně, stejně jako v předcházejících letech. Hodinu 
z metropolitního programu mají naši žáci s rodilým mluvčím. 

Naší žáci pravidelně navštěvují divadelní představení v anglickém jazyce, aby prověřili své nabyté 
znalosti. V letošním roce bylo představení z důvodu nemoci Covid-19 úplně zrušeno. Během 
distanční výuky naši pedagogové přidali množství přidaných knih, časopisů a dalších textů, které 
naši pedagogové používali ve výuce. Žáci čtou články o světové architektuře v anglickém jazyce, 
protože škola má část ústní maturitní zkoušky věnovánu tomuto odbornému tématu. Katedra 
anglického jazyka organizuje pro žáky 3. ročníků soutěž o architektuře, který se díky zlepšení 
situace na konci školního roku uskutečnila.  

Žáci i přes distanční výuku navštěvovali přípravný kurz na zkoušku na FCE, který katedra 
anglického jazyka, pod vedením jedné naší kolegyně, pořádá. ˇ6áci na konci školního roku pak 
mezinárodní zkoušku složili. 

13. Vzdělávací programy VOŠ 

Nemáme. 
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IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 

Nemáme. 

V. Aktivity právnické osoby 
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 

1. Výchovné a kariérové poradenství 

Výchovná poradkyně, která na škole působí, úzce spolupracuje s odbornými pracovníky PPP – 
převážně s Mgr. Rynešovou. Po konzultaci s ní jsou realizována opatření, jimiž se přizpůsobují 
studijní podmínky žákům s různými specifickými vadami učení. 

Kariérní poradenství, které vede PhDr. Iva Milerová, se soustřeďuje převážně na práci se žáky 
prvních a čtvrtých ročníků. Žákům v prvním ročníku je pomáháno překlenout hlavně v prvním 
pololetí rozdíl studijních nároků mezi ZŠ a SŠ. K tomu např. v matematice a anglickém jazyce 
napomáhají i přípravné kurzy, které škola pořádá v posledním srpnovém týdnu.  

V letošním školním roce bylo potřeba kvůli dlouhotrvající distanční výuce zintenzivnit spolupráci 
s PPP a rodiči některých žáků, neboť docházelo, ve zvýšené míře, ke zhoršení psychické pohody u 
některých žáků. Výchovná poradkyně poskytla základní doporučení v době distanční výuky na 
webové stránky školy, důležité kontakty na odborná pracoviště byly rozeslány jednotlivým 
vyučujícím a třídním učitelům. Výchovná poradkyně provedla během distanční výuky dvojí 
dotazníkové šetření: „Hodnocení distanční výuky“ a „Návrat do školy po distanční výuce“. Žáci tak 
měli možnost vyjádřit se jak k probíhající výuce distanční formou, tak i vyjádřit své obavy 
vyplývající z návratu. Informace z dotazníků pak byly použity ke zlepšení probíhající distanční 
formou nebo k sestavení doporučení pro vyučující při návratu žáků do školy. 

Ve výjimečných případech pomáháme hledat uplatnění žákům, kteří chtějí ukončit studium na 
naší škole. Žákům posledních ročníků je naopak nabídnuta pomoc při výběru vysoké školy a při 
přihlašovacím řízení. Dále jsou budoucím absolventům nabízeny různé možnosti uplatnění na 
nástěnce VP přímo od firem.  

Naši žáci podávají nejčastěji přihlášku na ČVUT – stavební fakultu a fakultu architektury. Proto se 
na podzim vybraní zástupci jednotlivých čtvrtých ročníků účastní každoroční prezentace VŠ při 
ČVUT, která v letošním roce proběhla on-line formou. 

2. Prevence rizikového chování 

Základ, ze kterého vycházíme je každodenní působení pedagogů na žáky a usměrňování jejich 
chování. Společnou snahou je vychovat mladé lidi ke vzájemnému respektu a k dodržování zásad 
slušného chování. Ve školním roce 2020/21 jsme tak činili prostřednictvím web kamery v online 
hodinách nebo zapojováním žáků v rámci TEV do různých výzev. 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova 

Ekologickou výchovu chápeme jako nedílnou součást některých všeobecně vzdělávacích 
předmětů – Fy, Ch, Bi a všech odborných předmětů. Každá stavba zasahuje do přírody, životního 
prostředí i do lidské společnosti (výroba materiálů, objekt i jeho provoz, likvidace a demolice 
staveb). Žáci jsou vedeni ke správnému vztahu k životnímu prostředí (důraz na využití třídění 
odpadu jako částí stavebních materiálů). 
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4. Multikulturní výchova 

Počet žáků cizinců se zvyšuje (zejména z Ukrajiny, Ruska, Číny) a proto se objevila nutnost 
vytipovávat takovéto studenty při výuce CJL, ANJ a doporučit jim návštěvu v PPP. V PPP dostanou 
odborná doporučení, jak si český jazyk v co nejkratší době osvojit a dále je možnost právě s 
pomocí PPP upravit pracovní režim u maturitní zkoušky. 

5. Výchova k udržitelnému rozvoji 

Žáci jsou vedeni k pochopení vztahů mezi člověkem a prostředím a jsou jim vysvětlovány vlivy 
člověka na jeho okolí. 

6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

Typ akce Místo pobytu Zaměření  Počet účastníků 

Seznamovací 
soustředění 1. ročníků 

Školní chata Velká 
Úpa 

Sport, stmelování 
kolektivu 

124 

Vodácký kurz ČR Sport, stmelování 
kolektivu 

73 

7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) 

Vzhledem k převládající distanční výuce během celého školního roku se kroužky, které se na naší 
škole pravidelně konají ve školním roce 2020/2021 neotevřeli. 

Během distanční výuky plnili žáci několik sportovních aktivit. Za zmínku stojí například „Gočárova 

běžecká výzva“.  Soutěžily jednotlivé třídy mezi sebou, zapojili se i třídní učitelé. Úkolem bylo 
během 30 dnů naběhat pro svou třídu co nejvíce kilometrů. Žáci měřili své výkony pomocí 
sportovních aplikací a pravidelně je zasílali učitelům TV, kteří vše zaznamenávali do tabulek a 
následně vyhodnocovali.  

Nejúspěšnější třídou byla třída 2. D, která naběhala celkem 1880 Km. 

V kategorii jednotlivců zazářili: 

1. Místo Christian Laibl z 3. D (550 km)  

2. Místo Jakub Louda z 2. F (541 km) 

3. Místo Antonín Křemenák z 2. B (342 km) 

V kategorii dívek  

1. Místo Pavlína Vodová z 1. D  (427 km) 

2. Místo Tereza Macková 1. E (300 km) 

3. Místo Adéla Svobodová s (294 km) 

Vítězná třída a 3 nejúspěšnější běžci z kategorie dívek i chlapců byli odměnění dárkovými poukazy 
na nákup v obchodech se sportovními potřebami. 

Musíme ocenit snahu všech tříd, vzájemnou motivaci a povzbuzování k lepším výkonům. Třídy se 
semkly a zapojili se i ti žáci a žákyně, kteří jinak běhu neholdují. Mnozí žáci dokonce zdůrazňovali, 
že se jim díky „Výzvě“ zlepšila nejen fyzická kondice, ale také psychika.  
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Další zajímavou výzvou byl tzv. „GPS drawing“ neboli malování v  mapách pomocí zařízení GPS, 
které zaznamenává trajektorii pohybu. Žáci mohli svůj obraz vytvořit chůzí, během nebo jízdou na 
kole, koloběžce či inline bruslích. Podmínkou bylo, že trasa musí být delší než 3 km. 

Přišlo nám cca 30 krásných výtvorů, společnými silami učitelé TV vybrali ty nejlepší obrázky. Na 
prvním místě se umístila Eliška Chalupníková z 3. B, která svým pohybem vytvořila obrázek 
papouška a dinosaura. Na druhém místě skončila Lucie Morgensternová, taktéž z 3. B a na třetím 
místě se umístila Tereza Tenglerová z 3. F 

Tyto žákyně byly taktéž obdarovány poukázkami na nákup v prodejnách se sportovními 
potřebami.  

Obdarovat nejlepší žáky v obou výzvách umožnilo SRPŠ, které tyto odměny uhradilo. 

8. Soutěže  

Středoškoská soutěž vypsaná společností Velux 

Do soutěže se přihlásil žák: Hončák Martin ze třídy 4.G a vyhrál krajské kolo v kategorii FreeStyle  - 
občanská stavba. Jeho projekt postoupil do celostátního kola. Celostátní kolo 17. ročníku soutěže 
pro střední školy King of daylight dopadlo pro našeho žáka velmi dobře, protože se umístil na 2. 
místě. 

Středoškoská soutěž vypsaná společností Porotherm i jiné odborné a i sportovní soutěže byly pro 
Covid-19 zrušeny. 

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 

Mezinárodní projekt pro žáky v rámci Erasmus+ – stáž v Irsku byla z důvodu Covid-19 přesunuta 
na září 2021. 

Mezinárodní projekt pro pedagogy v rámci Erasmus+ – dvoutýdenní jazykový kurz v anglicky 
mluvící zemi  - se částečně, z důvodu pandemie, uskutečnil v srpnu 2020, kdy tři pedagogové 
navštěvovali jazykový kurz na Maltě, a část se uskutečnila v období červenec a srpen 2021. Kdy 
jeden pedagog anglického jazyka absolvoval zdokonalovací a metodický kurz na Maltě a tři 
pedagogové anglického jazyka absolvovali zdokonalovací a metodický kurz v Irsku. 

10. Spolupráce právnické osoby s partnery 

Škola spolupracuje s řadou stavebních firem a profesních organizací, které pro žáky zajišťují 
odborné praxe, exkurze, přednášky, vzorky stavebních materiálů a konstrukcí a odbornou 
literaturu, ale i možnosti uplatnění našich absolventů na trhu práce. I přes nestandartní průběh 
roku se škola snažila se svými tradičními partnery udržovat on-line spojení a některé firmy i při 
tomto způsobu výuky byly ochotny připravit odborné přednášky. Viz dále. Celkový počet kontaktů 
s jednotlivými firmami byl oproti klasickému průběhu školního roku nižší. 

Spolupráce s jednotlivými firmami je pro naše žáky velmi přínosná. Propojují si tak své nabyté 
teoretické znalosti s praxí. Vyhlašování soutěží a spolupráce se stavebními firmami má velký vliv 
na podvědomí našich žáků. Žáci se seznámí se stavebními systémy příslušných firem, vyzkouší si 
jejich použití a zjistí, jakou mají při své tvůrčí práci konkurenci. Stavební firmy mají velkou 
propagaci u žáků a nabízí jim výhodné pracovní příležitosti. Naši žáci, kteří pokračují ve studiích na 
ČVUT – fakulta stavební, se úspěšně umisťují i na tamějších soutěžích pořádaných fakultou ve 
spolupráci s níže uvedenými firmami. V letošním školním roce soutěže vypisovány nebyly.  
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METROSTAV 
Škola ve školním roce 2020/2021 měla opět podporu firmy Metrostav. Firma nám nabídla on-line 
přednášky a připravila si pro maturanty motivační balíčky.  
 
Český svaz stavebních inženýrů 
Škola i v roce 2020/2021 udržovala navázanou spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů, 
který aktivně podporuje zájem mladých žáků o stavební obor. Nabídl žákům účast na odborných 
přednáškách. 

11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). 

typ vzdělávání zaměření počet účastníků 
určeno pro 

dospělé / žáky 
akreditace MŠMT 

ano / ne 

odborný kurz 

Přípravný kurz z MAT na 
příjímací zkoušky on-line 

53 žáky 9.tříd ne 

Přípravný kurz z CJL na 
příjímací zkoušky on-line 

52 žáky 9.tříd ne 

Přípravný kurz z MAT SRPEN 29 žáky 9.tříd ne 

Přípravný kurz z ANJ SRPEN 19 žáky 9.tříd ne 

12. Další aktivity, prezentace 
Seznamovací kurzy pro 1. ročníky 
Datum: září 2020      Účast: čtyři 1. ročníky 
Školení a workshop – letní škola BIM modelování v Žatci 
Datum: 16.9.-19.9.2020      Účast: 3 vybraní žáci ze 3.r.  
Seminář BIM, zateplení – Nadace ABF – online přednáška 
Datum: 12.11.2020      Účast: všichni žáci 2. a 3.ročníků 
Přednáška firmy Metrostav - BIM – online přednáška 
Datum: 14.12.2020      Účast: všichni žáci 3.ročníků 
Přednáška firmy Metrostav – Stavební fyzika – online přednáška 
Datum: 26.1.2021       Účast: všichni žáci 4.ročníků 
Přednáška na téma „Sociálního inženýrství, aneb způsoby kybernetických útoků na internetové a 
mobilní bankovnictví přes sociální sítě – Česká spořitelna 
Datum: 2.3. a 4.3.2021      Účast: 3.E a 3.B 
Přednáška firmy GOLDBECK – Železobetonové prefabrikované konstrukce - skeletsystem 
Datum: 6.4.2021       Účast: 3.ročník 
Přednáška firmy GOLDBECK – Železobetonové prefabrikované konstrukce - úvod 
Datum: 12.4.2021       Účast: 1.ročník 
Přednáška firmy GOLDBECK – Současná prefabrikace v ČR 
Datum: 11.4.2021       Účast: 2.+4.ročník 
Přednáška - Rektorát ČVUT v Praze – Odbor PR a marketingu – Můžeš podnikat 
Datum: 6.5.2021       Účast: 3.A,B,F +4.ročník 
Přednáška - PASSERINVEST GROUP, a.s.  – Města Eko i Logická 
Datum: 17.5.2021       Účast: 3.ročník 
ANJ soutěž architektura 
Datum: 25.5.2021                    Účast: všechny třídy 3. roč. 
BIM akademie 
Datum: 7.6.20221-18.6.2021                 Účast: vybraní žáci 2. a 3. roč. 
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13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 

Nebylo. 

VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2020/2021 byla provedena inspekční činnost ČŠI pověřeným inspekčním týmem. 
Předmětem tematické inspekční činnosti bylo získávání a analyzování informací o činnosti střední 
školy v období distančního vzdělávání žáků podle §174 ods. 2 písm. a) školského zákona, 
s ohledem na opatření související s pandemií nemoci covid-19. Kontrolou nebyly zjištěny žádná 
pochybení. 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Ve školním roce 2019/2020 byla provedena „Následná veřejnosprávní finanční kontrola“. 
Kontrolu prováděl „Odbor kontrolních činností MHMP“ dle pověření č.j.S-MHMP 2015906/2019. 
Kontrolu prováděla kontrolní skupina jmenovaná MHMP. Bylo zjištěno, že v kontrolovaném 
období příspěvková organizace plnila poslání, pro které byla zřízena. Vnitřní kontrolní systém 
organizace byl vyhodnocen jako funkční a škola dostala čas do 31.3.2021 na nápravu skutečností 
ve vztahu s externím subjektem, který zajišťuje školní a závodní stravování. Kontrolou nebylo 
zjištěno porušení zákona o veřejných zakázkách. Drobné administrativní nedostatky byly 
neprodleně napraveny. Závažné nedostatky nebyly zjištěny. Ve školním roce 2020/2021 byla 
následně provedena kontrola k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní finanční 
kontrole za rok 2018. Kontrolou bylo zjištěno, že škola napravila vztah s externím subjektem a od 
nového školního roku budou všechny skutečnosti, které měla školy napravit, napraveny. 

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020 

Přílohy 1-3:  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020 
  Rozvaha  
  Výkaz zisku a ztráty 

VIII. Další informace 

Přílohy 4-6:  Učební plány pro školní rok 2020/2021 

Příloha 7: Zpráva školské rady o projednání a schválení výroční zprávy  
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IX. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na 
území České republiky – a z toho vyplývajících změn v organizaci vzdělávání 
z důvodu uzavření škol. 

Na základě rozhodnutí vlády od 14.10.2020 do 24.11.2020 přešla výuka na naší škole na distanční. 
Od 25.11.2020 do 4.12.2020 byla povolena běžná výuka závěrečných ročníků a praktická výuka všech 
ročníků. Od 7.12.2020 do 18.12.2020 byla povolena rotační výuka všech ročníků. Rozhodnutím 
MŠMT bylo prodlouženo volno před Vánočními prázdninami o dva dny. Od 4.1.2021 do 23.4.2021 
probíhala pouze distanční výuka. Od 26.4.2021 se vrátila k prezenční formě vzdělávání praktická 
výuka ve všech ročnících a od 24.5.2021 se přidali k prezenční formě i ostatní vyučované předměty. 
Vzhledem ke zkušenostem z předchozího školního roku, byla škola na distanční výuku připravena, 
žáci byli o všem informováni včas a přechod mezi jednotlivými typy výuky nečinil problémy. Vyučující 
využívali během distanční výuky stěžejně platformu TEAMs a OneDrive. Pro komunikaci s žáky i rodiči 
škola používala školní e-mail nebo platformu TEAMs. Škola se snažila co nejvíce zjednodušit 
komunikační kanály mezi žáky a školou. Kromě vzdělávání se vyučující snažili s žáky zůstat ve spojení 
i po lidské stránce tak, aby jim pomohli zvládnout odloučení od kolektivu a běžného reálného života. 
Někteří žáci měli problém s technikou, proto jim škola i v letošním školním roce zapůjčila PC. Na 
základě rozhodnutí vlády o ukončování školního roku byla provedena v dostatečném časovém 
předstihu úprava časového rozvržení praktické maturitní zkoušky a také obsah byl přizpůsoben 
zkrácení této zkoušky. Se všemi změnami byli žáci seznámeni s časovou rezervou. Žákům čtvrtých 
ročníků bylo umožněno konzultovat s vyučujícími před maturitní zkouškou. Po návratu z distanční 
výuky zpět do škol byli vyučující důrazně seznámeni se všemi doporučeními MŠMT tak, aby návrat 
žáků proběhl bez zvýšeného stresu a nervozity. Při závěrečném hodnocení žáků se vyučující drželi 
metodických pokynů MŠMT. 

IIX. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 

Počet podaných žádostí o informace 0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled 
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o 
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní 
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

žádné 

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 
výhradní licence 

žádné 

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 
jejich vyřízení 

žádné 

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona žádné 

 



 17

 

Schváleno školskou radou dne    ………………………………………………………………. 

Podpis předsedy školské rady    Ing. Lukáš Wretzel 

       ………………………………………………………………. 

Podpis ředitele školy     Ing. Bc. Tomáš Langer 

       ………………………………………………………………. 

Podepsáno dne      ………………………………………………………………. 
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Příloha 1: Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020 
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Příloha 2: Rozvaha 
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty 
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Příloha 4 - 6: Učební plány pro školní rok 2020/2021 

ŠVP: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, platnost od 1.9.2017, vč. dodatku č. 1 

(1. až 4. ročník ve školním roce 2020/2021)  

 

 Kategorie a názvy 
vyučovacích předmětů 

Zkratka 
předm. 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

povinných předmětů v ročníku 

   1. 2. 3. 4. Celkem 

A. Povinné vyučovací předměty  31 32 33 32 128 

1. Společenskovědní  8 6 7 8 29 

 Český jazyk a literatura CJL 3 2 2 3 10 

 Anglický jazyk ANJ 3+1*) 3 2+1*) 3 11 

 Občanská nauka OBN  1 1 1 3 

 Dějepis DEJ 2    2 

 Ekonomika EKO   2 1 3 

2. Matematicko-přírodovědné  8 6 2 2 18 

 Matematika MAT 4 4 2 2 12 

 Fyzika FYZ 2 2   4 

 Chemie CHE 1    1 

 Biologie a ekologie BIE 1    1 

3. Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

4. Odborné  13 18 22 18 71 

 Pozemní stavitelství POS 3 4 4 4 15 

 Navrhování budov NAB  1(1)   1(1) 

 Odborné kreslení ODK 2(2) 1(1)   3(3) 

 Konstrukční cvičení KOC 1(1) 2(2) 3(3) 4(4) 10(10) 

 Projektování v CAD systémech CAD  2(2) 2(2)  4(4) 

 Architektura ARC  1 2  3 

 Stavební materiály STM 3(1)    3(1) 

 Stavební mechanika SME  2 3(1)  5(1) 

 Betonové konstrukce BEK   3(1) 4(1) 7(2) 

 Dřevěné a kovové konstrukce DKK    2 2 

 Geodézie GEO   3(1)  3(1) 

 Inženýrské stavitelství INS    1 1 

 Stavební příprava a provoz SPP    3(2) 3(2) 

 
Informační a komunikační 
technologie 

ICT 2(2)    2(2) 

 Deskriptivní geometrie DEG 2(2) 2(2)   4(4) 

 Praxe PRA  3(3) 2(2)  5(5) 

B. Volitelné předměty     2 2 

 Matematika seminář SMA    2 2 

 Český jazyk a literatura seminář CJS    2 2 

 ICT seminář ITS    2 2 

 Řízení staveb RST    2 2 

 Stavební podnikání SPO    2 2 

 
Počet hodin v závorce udává doporučený počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Při 
vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. Ve 4. ročníku si žáci povinně volí jeden volitelný předmět. Učební praxe 
je realizována nejen v předmětu PRA, ale také v rámci cvičení odborných předmětů: KOC, CAD, STM, BEK, GEO, SPP (celkem min. 
8 týdenních vyučovacích hodin za dobu vzdělávání), odbornými exkurzemi v 1. ročníku (1 týden) a soustředěnou praxí ve 
stavebnictví ve 2. a ve 3. ročníku (2 týdny).  
*) Jedna hodina týdně navíc v rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky. 
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ŠVP: STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA, platnost od 1.9.2017, vč. dodatku č. 1 

(1. až 4. ročník ve školním roce 2020/2021) 

 

 Kategorie a názvy 
vyučovacích předmětů 

Zkratka 
předm. 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

povinných předmětů v ročníku 

   1. 2. 3. 4. Celkem 

A. Povinné vyučovací předměty  31 32 33 32 128 

1. Společenskovědní  8 6 7 8 29 

 Český jazyk a literatura CJL 3 2 2 3 10 

 Anglický jazyk ANJ 3+1*) 3 2+1*) 3 11 

 Občanská nauka OBN  1 1 1 3 

 Dějepis DEJ 2    2 

 Ekonomika EKO   2 1 3 

2. Matematicko-přírodovědné  8 6 2 2 18 

 Matematika MAT 4 4 2 2 12 

 Fyzika FYZ 2 2   4 

 Chemie CHE 1    1 

 Biologie a ekologie BIE 1    1 

3. Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

4. Odborné  13 18 22 18 71 

 Stavitelství STA 3 4 4 4 15 

 Navrhování budov NAB  2(2)   2(2) 

 Kreslení a modelování KAM 2(2) 1(1)   3(3) 

 Architektura a kompozice ARK   4(1)  4(1) 

 Urbanismus a ochrana památek UOP    2 2 

 Studie a projekt SAP 1(1) 2(2) 3(3) 4(4) 10(10) 

 Kreslení v CAD systémech KCA  2(2) 1(1)  3(3) 

 Technologie a materiály TEM 3(1)    3(1) 

 Stavební mechanika SME  2 3(1)  5(1) 

 Stavební konstrukce STK   4(1) 5(1) 9(2) 

 Geodézie GEO   3(1)  3(1) 

 Stavební příprava a provoz SPP    3(2) 3(2) 

 
Informační a komunikační 
technologie 

ICT 2(2)    2(2) 

 Deskriptivní geometrie DEG 2(2) 2(2)   4(4) 

 Praxe PRA  3(3)   3(3) 

B. Volitelné předměty     2 2 

 Matematika seminář SMA    2 2 

 Český jazyk a literatura seminář CJS    2 2 

 ICT seminář ITS    2 2 

 Řízení staveb RST    2 2 

 Stavební podnikání SPO    2 2 

 

Počet hodin v závorce udává doporučený počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Při 
vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. Ve 4. ročníku si žáci povinně volí jeden volitelný předmět. Učební praxe 
je realizována nejen v předmětu PRA, ale také v rámci cvičení odborných předmětů: STA, SAP, KCA, TEM, STK, GEO, SPP (celkem 
min. 8 týdenních vyučovacích hodin za dobu vzdělávání), odbornými exkurzemi v 1. ročníku (1 týden) a soustředěnou praxí ve 
stavebnictví ve 2. a ve 3. ročníku (2 týdny). 

*) Jedna hodina týdně navíc v rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky. 
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ŠVP: ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ DESIGN, platnost od 1.9.2017, vč. dodatku č. 1  

(1. až 4. ročník ve školním roce 2020/2021) 

 

 Kategorie a názvy 
vyučovacích předmětů 

Zkratka 
předm. 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

povinných předmětů v ročníku 

   1. 2. 3. 4. Celkem 

A. Povinné vyučovací předměty  31 32 33 32 128 

1. Společenskovědní  8 6 7 8 29 

 Český jazyk a literatura CJL 3 2 2 3 10 

 Anglický jazyk ANJ 3+1*) 3 2+1*) 3 11 

 Občanská nauka OBN  1 1 1 3 

 Dějepis DEJ 2    2 

 Ekonomika EKO   2 1 3 

2. Matematicko-přírodovědné  8 6 2 2 18 

 Matematika MAT 4 4 2 2 12 

 Fyzika FYZ 2 2   4 

 Chemie CHE 1    1 

 Biologie a ekologie BIE 1    1 

3. Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 

4. Odborné  13 18 22 18 71 

 Stavitelství STA 3 4 4 4 15 

 Navrhování budov NAB  2(2)   2(2) 

 Kreslení a modelování KAM 2(2) 1(1)   3(3) 

 Architektura ARC   3  3 

 Studie a projekt SAP 1(1) 2(2) 3(3) 3(3) 9(9) 

 Kreslení v CAD systémech KCA  2(2)   2(2) 

 Technologie a materiály TEM 3(1)    3(1) 

 Stavební mechanika SME  2 3(1)  5(1) 

 Stavební konstrukce STK   4(1) 5(1) 9(2) 

 Geodézie GEO   2(1)  2(1) 

 Stavební příprava a provoz SPP    3(2) 3(2) 

 
Informační a komunikační 
technologie 

ICT 2(2)    2(2) 

 Deskriptivní geometrie DEG 2(2) 2(2)   4(4) 

 Praxe PRA  3(3)   3(3) 

 Interiérová tvorba ITV   2  2 

 Interiérový design IND   1  1 

 CAD modelování v interiéru MIV    1(1) 1(1) 

 Ateliér interiéru ATI    2(2) 2(2) 

B. Volitelné předměty     2 2 

 Matematika seminář SMA    2 2 

 Český jazyk a literatura seminář CJS    2 2 

 ICT seminář ITS    2 2 

 Řízení staveb RST    2 2 

 Stavební podnikání SPO    2 2 

Počet hodin v závorce udává doporučený počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Při 
vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. Ve 4. ročníku si žáci povinně volí jeden volitelný předmět. Učební praxe 
je realizována nejen v předmětu PRA, ale také v rámci cvičení odborných předmětů: STA, SAP, KCA, TEM, STK, GEO, SPP (celkem 
min. 8 týdenních vyučovacích hodin za dobu vzdělávání), odbornými exkurzemi v 1. ročníku (1 týden) a soustředěnou praxí ve 
stavebnictví ve 2. a ve 3. ročníku (2 týdny). 
*) Jedna hodina týdně navíc v rámci Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky. 
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Příloha 7: Zpráva školské rady o projednání a schválení výroční zprávy 
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