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Úvodní slovo
Školní rok 2017/2018 sice přinesl mnoho zajímavých událostí v pedagogickém sboru, ale
pro studenta to byl rok jako každý jiný. Proběhly podzimní maturity, cykloturistické pobyty, poprvé
jsme dali možnost studentům zúčastnit se studentských voleb. U toho bych se rád zastavil. S celým
nápadem přišli studenti sami, což je za mě důkaz toho, že odvádíme svoji práci dobře. Odborně
bychom to mohli nazvat správně zvládnutou výchovou k občanství. Jsem rád, že se na škole najde
větší počet studentů, kteří s pomocí pana Turka zvládnou vše připravit a ukočírovat. Myslím, že to
je způsobeno změnou myšlení studentů. Ze slov „musíme“ se začala stávat slova „mohli bychom“
nebo dokonce „můžeme“. A i když není vždy studentovo přání uskutečněno, donesla se mi pozitivní
odezva, že stačí, když je přání vyslyšeno.
Jelikož na závěr školního roku ukončuji svoji působnost na této škole, dovolím si jednu nebo
dvě myšlenky. Za posledních pár let jsem zaznamenal změnu v přístupu našich studentů. Každý
bychom tu změnu popsali asi jinými slovy, dle našich vlastních povah, ale mým slovem by byla
otevřenost. Snažil jsem se vždy být k studentům otevřený a pěstovat u nich to samé. Líbí-li se ti
něco, řekni to. Nelíbí-li se ti něco, řekni to také. Promysli formu, učesej obsah a mluv. A studenti
začali mluvit. Mnohé pedagogy tím jistě překvapí, ale to, co studenti říkají a jak přemýšlí je
v mnoha případech vznešené (mají ideály), morální (mají hodnoty), citlivé (vnímají svoje a čtou
pocity ostatních), racionální (mají potřeby, znají fakta). Byl bych rád, kdyby v budoucnu každý
učitel měl možnost slyšet je mluvit. I když bych měl místo slova „možnost“ říci spíše slovo „snahu“.
Na závěr bych rád napsal pár slov k postavení naší profese. Často slýchám, že nemáme dost
peněz a respektu. Peníze vám musí někdo dát, někdo, kdo si uvědomí, že vzděláváme
a vychováváme lidi. Mladé lidi, kteří nám to stejnou měrou budou oplácet. A respekt. Ten
si musíme vybudovat sami. Z nebe do klína nám nespadne, žádnou vyhláškou ho nenařídí. Ať
si každý učitel uvědomí, že svým přístupem k žákům, ke kolegům, životním postojem k práci
a k lidem si svůj respekt buduje. Strachem a silnou rukou podněcuje jen skepsi, zlobu a nechuť.
Nenávistnými komentáři na sociálních sítích, podnapilými stavy na veřejnosti, pomlouváním
druhých, posilujeme jen nedůvěru a lhostejnost. Naučme je rovnému přístupu. Na škole není
učitel, uklízečka, sekretářka, … na škole jsou lidé, kteří jsou si rovni a stejným dílem přispívají
ke společnému cíli, všichni jsou mými kolegy a kolegyněmi.
Dost mě překvapuje, jak národ J. A. Komenského tak často zapomíná na jeho hlavní ideje,
které jsou ve světě tak ceněny. Například škola jako dílna lidskosti, ať už si pod tím pojmem
představíme každý cokoliv.
Přeji všem současným i budoucím kolegům, studentům a rodičům mnoho sil při hledání
společné cesty.
Mgr. Petr Kravec
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Školní rok 2017/2018
Organizace školního roku (dle plánu práce)
1. pololetí:
4. září 2017 – 31. ledna 2018
2. pololetí:
1. února 2018 – 29. června 2018
Reparáty:
28. – 29. srpna 2017
Maturitní zkoušky - podzimní termín:
praktická část:
v termínech 1. a 7. – 8. září 2017
společná část na spádové škole:
4. – 6. září 2017
profilová část:
11. září 2017
Prázdniny:
Podzimní:
26. října a 27. října 2017
vánoční:
23. prosince 2017 – 2. ledna 2018
pololetní:
2. února 2018
jarní:
19. února – 25. února 2018
velikonoční:
29. – 30. března 2018
Velký pátek 30. dubna 2018
Velikonoční pondělí 2. dubna 2018
Letní:
2. července – 31. srpna 2018
Přijímací zkoušky:
Pro školní rok 2018/2019 se přijímací zkoušky
konaly 12. 4. 2018
Maturity:
Praktická maturita:
7. a 10. 5. 2018
15. a 16. 5. 2018
Písemné mat. zkoušky:
11. 4. 2018 a 2. – 9. 5. 2018
Ústní část:
21. 5. - 1. 6. 2018
Dny otevřených dveří:
pátek 24. listopadu 2017 od 14:00 do 17:00
sobota 25. listopadu 2017 od 9:00 do 13:00
čtvrtek 8. února 2018 od 14:00 do 17:00
Cykloturistický kurz pro 3. ročníky:
6. – 10. září 2017 (3. TL + 3. GP)
10. – 14. září 2017 (3. PB + 3. PA)

Lyžařský kurz pro 2. ročníky:
6. ‒ 12. 1. 2018 ‒ 2. IP a 2. G, Janské Lázně
3. ‒ 9. 3. 2018 ‒ 2. PA, 2. TL, Janské Lázně
Školní kolo soutěže Hala roku:
19. prosince 2017
Vánoční laťka:
21. prosince 2017
Hala roku Junior, Praha:
leden 2018
Školní kolo SOČ:
březen 2018
Krajské kolo SOČ:
duben 2018
Divadelní představení:
27. a 28. června 2018
Volba volitelných předmětů:
1. kolo od 22. 12. 2017 do konce ledna 2018
jako anketa v prg. Bakaláři
2. kolo ve sborovně a Informačním centru
26. 4. a 3. 5. 2018
Seznamovací kurz pro 1. ročníky:
4. – 6. září 2017
Slavnostní vyřazení maturantů:
30. 5. 2018 – 4. PA a 4. IS od 17.00 hodin
6. 6. 2018 – 4. GP od 16.00 hodin
4. TL od 17.00 hodin
ve velké sborovně SPŠ stavební, Plzeň
Porady rozšířeného vedení:
každé pondělí od 10.00 hodin
Pedagogické rady (pravidelné):
30. srpna 2017
8. listopadu 2017
29. ledna 2018
28. března 2018
25. června 2018
Třídní aktivy rodičů:
9. 11. 2017 + volby do Školské rady
Řízená praxe:
25. – 29. září 2017 (3. PA, 3. PB, 3. GP)
3 týdny v květnu během maturit
2 týdny během maturit (3. TL)
2 týdny v dílnách během maturit (2. TL)

4

ROČENKA ŠKOLY 2017/2018

Exkurze Terezín:
(3. ročníky)
10. – 12. října 2017
Přijímací řízení:
Odevzdání přihlášek do 1. 3. 2018
1. a 2. termín ̶ duben 2018
Přípravné kurzy na přijímací zkoušky:
od 4. 1. 2018 do 13. 3. 2018

Výstavy, které pořádala škola:
Architektura
(Práce Atelieru Ladislava Lábuse a vlastní tvorby
Fr. Košaře)
12. 9. 2017 ̶ 30. 1. 2018
Když technici tvoří VI
(Výstava prací současných žáků)
13. 2. 2018 ̶ 30. 6. 2018

Organizační schéma
Vedení školy:
ředitelka:
Ing. Ivana Raunerová
zástupce ředitelky:
Mgr. Petr Kravec
zástupce ředitelky:
Ing. Jitka Maulová
Školní poradenské pracoviště:
Výchovný poradce:
Ing. Jitka Maulová
Speciální pedagog:
Mgr. Eva Zábrodská
školní psycholog:
Mgr. Lucie Kryslová
Správci speciálních učeben:
č. 1, 1a (jazyková učebna):
Mgr. Jitka Novická
č. 2 (učebna deskriptivní geometrie):
František Mašek
č. 4 (kreslírna):
Ing. arch. Iva Mainzerová
č. 17 (studovna):
Mgr. Martin Švácha
č. 21 (chemie):
Mgr. Lenka Michalcová
č. 22 (stavební fyzika):
Ing. Tomáš Karlík
č. 24, 24A (laboratoř):
Mgr. Michaela Königová
č. 25 (fyzika):
Mgr. Aleš Grubr
č. 49 (PC učebna geodézie):
Ing. Vlasta Maternová
č. 51 (PC učebna):

Vedoucí předmětových týmů:
Humanitní + tělovýchovný tým ̶ HM + TEV:
Mgr. Václav Turek
Přírodovědný tým ̶ PV:
Mgr. Aleš Grubr
Tým cizích jazyků ̶ CIJ:
Mgr. Vladislava Matoušková
Stavebně konstrukční tým ̶ STK:
Ing. Alena Drahokoupilová,
Ing. arch. Iva Mainzerová,
Ing. Jana Petráková
Stavebně specializační tým ̶ SSP:
Ing. Jitka Maulová

Ing. Eva Beránková
č. 59 (PC učebna):
Ing. Tomáš Karlík
č. 60 (PC učebna):
Ing. Hana Fládrová
č. 61 (PC učebna):
Ing. Alena Kováčová
č. 58 (kinosál):
MgA. Zbyšek Brůj
č. 89 (učebna dějepisu):
Mgr. Václava Chmelíková
č. 119 (praxe):
Václav Mašek
č. 121 (praxe):
Josef Lejsek
č. 122 (stavební materiály):
Ing. Martin Halíř
tělocvična velká, malá, posilovna:
Mgr. Lenka Kyptová
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Správci učebních sbírek:
2 matematika:
František Mašek
3A výpočetní technika:
Milena Kutková
3AS výpočetní technika software:
Milena Kutková
4 zeměpis, dějepis:
Mgr. Václava Chmelíková
5 kreslířská:
Ing. arch. Irena Trčková
6 chemicko‒technologická:
Mgr. Lenka Michalcová
7 geodetická:
Ing. Vlasta Maternová
8 stavební fyzika:
Ing. Tomáš Karlík

12 dopravní stavby a beton:
Ing. arch. Jaroslav Bečvář
12 A stavitelství:
Ing. Václav Kolář
13 fyzika:
Mgr. Eva Bartovská
14 promítací:
PaedDr. Bohdana Černá
20 tělesná výchova:
Mgr. Václav Turek
21 audio ‒ video:
MgA. Zbyšek Brůj
23 odborná praxe:
Václav Mašek

Technik BOZP: Eliška Koskubová
Požární preventista: Monika Šubrtová
Technicko hospodářští pracovníci:
sekretářka školy:
Jana Fedorová
ekonomka:
Ing. Romana Tichotová
pracovnice Informačního centra:
Milena Kutková
pracovnice Informačního centra
a referent majetku:
Monika Šubrtová
mzdová účetní:
Hana Herzingová
školnice:
Eliška Koskubová
údržbář:
Jan Lorenc
Pracovníci školní jídelny:
vedoucí školní jídelny:
Šárka Bazalová
šéfkuchařka:
Jarmila Lukšanová
kuchařky:
Petra Fenclová
Romana Mišterová
pokladní:

vrátní:
Pavel Rauner
Marie Straková
Jitka Šloufová
uklízečky:
Ivana Kadlecová
Marcela Kastnerová
Hana Kuntová
Ivana Loudová
Eva Mrázová
Jarmila Ripková
Milena Šindelářová
Jitka Toušová
Milada Honzíková (dohoda)

Marie Vorlíčková
pracovnice provozu odbytu:
Hana Šimánková,
Pavla Fořtová,
Věra Frundlová
pomocné pracovnice:
Vlasta Horváthová,
Helena Jičínská
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Abecední seznam předmětů

AM
ANG
ARC
ARS
AST
AUD
CAD
CJL
CTD
CMA
DEG
DEJ
DOS
DSG
EKB
EKO
EV
FYZ
GEO
GEV
GIS
GPR
GRE
GZS
HYH
CHE
IKT
INS

Aplikovaná matematika
Anglický jazyk
Architektura
Architektura současnosti
Architektonické studie
Architektura, umění a design
CAD systémy
Český jazyk a literatura
Čtenářská dílna
Cvičení z matematiky
Deskriptivní geometrie
Dějepis
Dopravní stavitelství
Design
Ekologie a biologie
Ekonomika
Etická výchova
Fyzika
Geodézie
Geodetické výpočty
Geografické informační
systémy
Geodetická praxe
Grafické prostředí Revit
Geologie a základy
staveb
Hydrologie a hydraulika
Chemie
Informační a komunikační
technologie
Inženýrské stavby

KAN
KOC
KPS
KRY
MAT
MOA
NEM
NEM2
OBN
POS
PRA
PTM
ROZ
SAJ
SČJ
SME
STB
STK
STP
STV
TEV
TVM
ÚON
VOS
ZVS
ŽSS
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Katastr nemovitostí
Konstrukční cvičení
Konstrukce pozemních
staveb
Kartografické rýsování
Matematika
Moderní architektura
Německý jazyk
Německý jazyk 2
Občanská nauka
Pozemní stavitelství
Praxe
Praxe a technické měření
Rozpočtování
Seminář z anglického
jazyka
Seminář z českého
jazyka
Stavební mechanika
Stavebnictví
Stavební konstrukce
Stavební provoz
Stavební výpočty
Tělesná výchova
Tvorba map
Úvod do oceňování nemovitostí
Vodní stavby
Zdravotní a vodohospodářské stavby
Železniční spodek a svršek

ROČENKA ŠKOLY 2017/2018

Seznam učitelů
Mgr. Eva Bartovská
MAT, FYZ, AM, CMA

Ing. arch. Jaroslav Bečvář
IKT, KOC, CAD, ÚON

Ing. Eva Beránková
IKT

MgA. Zbyšek Brůj
NEM, NEM2, EV

Ing. arch. Jaroslav Cígler
IKT, CAD, KOC

Phdr. Markéta Čadová
EV, OBN

PaedDr. Bohdana Černá
ČJL, DEJ

Ing. Simona Čiháková
ANG, KPS, POS

Ing. Alena Drahokoupilová
ARC, KOC, POS, KPS

Ing. Ondřej Dudáček
GIS, GEV, KRY

Ing. Jana Duníková
DEG, SME

Mgr. Petra Finková
ANG

Ing. Hana Fládrová
KOC, POS, GRE, PTM, ROZ

Mgr. Aleš Grubr
MAT, FYZ

Ing. Martin Halíř
GZS, DOS, PTM, IKT, KOC

Mgr. Kateřina Hořejší
ANG

Ing. Jiří Hrabák
ZVS, INS, HYH

Mgr. Václava Chmelíková
SČJ, DEJ, ČJL

Ing. Miroslav Izing
GPR

Ing. Libuše Jakubcová
STK, SME, KOC

Ing. Tomáš Karlík
POS, CAD, STK

Mgr. Aleš Kavalír
OBN

Mgr. Hana Kobanová
ANG

Ing. Václav Kolář
STP, SME, STK, EKO

Mgr. Jakub Koskuba
TEV

Mgr. Michaela Königová
FYZ, MAT, CMA, DEG

Mgr. Kristýna Koudelová
ANG, SAJ

Ing. Alena Kováčová
KOC, ROZ, POS

Mgr. Petr Kravec
MAT, CHE, EKB, DEG

Mgr. Lenka Kyptová
TEV, OBN

Josef Lejsek
PTM

Ing. Lenka Líznerová
GEO, KAN

František Mašek
DEG

Václav Mašek
PTM

Ing. Vlasta Maternová
GEV, GEO, GPR

Mgr. Vladislava Matoušková
CJL, OBN, NEM, NEM2, EV

Ing. Jitka Maulová
GEO, GPR

Mgr. Lenka Michalcová
CHE, MAT

Ing. Stanislav Novák
VOS, KOC, INS

Ing. Hana Nováková
GEV, GEO

Mgr. Jitka Novická
ANG

Ing. Jana Petráková
POS, ROZ, EKO, KOC

Ing. Ivana Raunerová
CAD, KOC

Ing. Vladimíra Spálenská
GEO

Mgr. Kateřina Šantorová
GEO, KRY, TVM, DEG

Mgr. Martin Švácha
ČJL, DEJ, ČTD

Mgr. Martina Toušová
ANG, MAT, OBN

Ing. arch. Irena Trčková
ARC, IKT, CAD, DSG, DEG

Mgr. Václav Turek
TEV, OBN

Ing. Martina Vichrová
TVM

Mgr. Zdeněk Wachtl
MAT

Ing. Petr Walta
ŽSS

8

Ing. arch. Iva Mainzerová
ARC, DEG, MOA, DSG, KPS, EV,
POS, PTM
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Třídy a třídní učitelé
1. G - třídní učitelka Ing. Martina Toušová, Mgr. Kateřina Šantorová
Božik Milan,
Čáslavová Tereza,
Dufek Jakub,
Fait David,
Grossová Markéta,
Hajšmanová Tereza,
Hnízdilová Eliška,
Charvát Daniel,
Jedličková Michaela,

Juhová Adéla,
Kovář Michal,
Mach Petr,
Novotný Ondřej,
Roučka Filip,
Seffer Michal,
Spěváček Petr,
Stejskal Michal,
Škultéty Jan,

Šrámek Dominik,
Tomášková Jana,
Urbanová Vendula,
Vojíř Filip,
Vybíral Štěpán,
Zapletalová Barbora,
Zemková Eliška

1. PA – třídní učitelka Mgr. Vladislava Matoušková
Baštýřová Tereza,
Budzyn Viktorie,
Drechslerová Zuzana,
Forejt Tomáš,
Fulín Martin,
Haltuf Michael,
Hranička Karel,
Hrušková Iva,
Ježek Tomáš,
Kheilová Kateřina,

Košut Dalibor,
Laitl Filip,
Pacanda Petr,
Pálek Vojtěch,
Pecka Jiří,
Pešíková Klára,
Skaličková Hana,
Sloup Vojtěch,
Srp Pavel,
Sýkorová Eva,

Šalena Petr,
Štětinová Eliška,
Trylč Jakub,
Vacín Jan,
Vácha Jakub,
Vogeltanz Petr,
Zíval Jindřich,
Piškule Jiří

1. PB – třídní učitelka Ing. arch. Iva Mainzerová
Basl Filip,
Blažek Filip,
Brabcová Kateřina,
Čermáková Alena,
Černá Martina,
Drož Jakub,
Hejl Michal,
Hofman Jakub,
Hrabáková Nikola,

Janouškovcová Denisa,
Kabát Martin,
Kopáček Radim,
Korec Ondřej,
Krinke David,
Lejsek Vítězslav,
Mathejzík Viktor,
Miksan Jan,
Paleček Petr,

Pechar Matěj,
Pešek Radim,
Tlustý Tomáš,
Toman Tomáš,
Vilimcová Eliška,
Vlček Ondřej,
Vogeltanzová Eliška,
Winkler Bořek,
Zeman Luděk

1. TL – třídní učitel: MgA. Zbyšek Brůj
Bejčková Tereza,
Bernhardová Adéla,
Bílek Jan,
Boula Matěj,
Eklová Tereza,
Fencl Jiří,
Fišer Martin,
Hudečková Lucie,

Kočíncová Tereza,
Kolář David,
Koutová Karolína,
Kozák Adam,
Mareš Matěj,
Masaryk Tomáš,
Milfort Patrik,
Radová Nikola,
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Rampouch Jiří,
Rottenbornová Klára,
Soukup Daniel Jan,
Soukup Matěj,
Steinerová Nikola,
Šneberger Filip,
Švormová Zuzana,
Tlstá Karolína,
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Trčka Jakub,
Vohradská Markéta,

Zdeborová Klára,
Žilcov Ilja

2. G – třídní učitel: Mgr. Václav Turek
Brož Marek,
Cardová Karolína,
Cyránková Klára,
Fenclová Andrea,
Chromá Kateřina,
Janoch Marek,

Kotršál Martin,
Mareš Tomáš,
Steinerová Barbora,
Svoboda Vojtěch,
Šlais David,
Šleis David,

Venkrbcová Simona,
Zátka Lukáš,
Záveský Lukáš,
Svobodová Nikola

2. IP - třídní učitelka Mgr. Lenka Kyptová
Balvínová Natálie,
Beroušek Šimon,
Brychtová Viktorie,
Budín Daniel,
Černohlávková Simona,
Dokoupil Jiří,
Duchek Dominik,
Homulka Dominik,
Liška Richard,

Loukota Vít,
Petráš Karel,
Procházková Karolína,
Řánek Ladislav,
Silovská Anna,
Stejskal Martin,
Střechová Veronika,
Šťastný Patrik,
Štengl Jan,

Třeštíková Eliška,
Urbánek Ondřej,
Uškrtová Adéla,
Vít Petr,
Vodička Lukáš,
Votípka Matěj,
Nogol Jakub

2. PA - třídní učitelka Mgr. Eva Bartovská
Al Saleh Husam Edin,
Bártík Tomáš,
Beneš Václav,
Faist Miroslav,
Fenclová Aneta,
Horešovský Martin,
Hrubý Michal,
Chalupa Michal,
Jirkovský Jakub,

Kašpar Ondřej,
Kolář Jan,
Korčíková Eliška,
Lang Tomáš,
Lávička Tomáš,
Macalík Daniel,
Melichar Alexandr,
Myška Jan,
Otta Ondřej,

Pohanka Pavel,
Procházková Jana,
Růžička Adam,
Skaloš Marcel,
Škardová Alice,
Výšková Markéta,
Vytlačilová Pavlína,
Šímová Martina

2. TL - třídní učitelka Mgr. Kristýna Koudelová
Bártová Jana,
Beňová Barbora,
Bozděchová Denisa,
Dezortová Andrea,
Duchková Barbora,
Dušek Jan,
Dvořák Martin,
Jelínek Ondřej,
Kalabzová Lucie,
Kalčíková Valentýna,

Kič Adam,
Kolesová Magdalena,
Královcová Natálie,
Krebs Josef,
Kyrylyčová Adriana,
Leitlová Barbora,
Lhoták Jáchym,
Majer Jaroslav,
Nosková Nikola,
Pernglau Robin,
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Rysová Viktorie,
Samková Gabriela,
Samková Sarah,
Šťavka Jiří,
Váchal Jakub,
Vachovec Martin,
Vaněk Jiří,
Vávra Martin,
Vrba Aleš,
Farizová Terezie
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3. GP - třídní učitelka Mgr. Václava Chmelíková
Antl Petr,
Borovička Michal,
Branková Anna,
Dufek Jan,
Eret Patrik,
Eretová Adriana,
Fialová Hana,
Fremrová Barbora,
Frühaufová Nela,
Holmik Adam,
Honsová Markéta,

Jánská Veronika,
Kovář Pavel,
Kozderková Adéla,
Layerová Daniela,
Nedbálek Jan,
Němec Miroslav,
Nováková Anežka,
Oláh Jindřich,
Packanová Šárka,
Pacourková Anita,
Rund Zbyšek,

Steinbrückerová Michaela,
Strnadová Michaela,
Šámal Radek,
Šedivý Štěpán,
Šestáková Barbora,
Šlehubrová Barbora,
Viktora David,
Vivodík Matyáš,
Vlková Anna

3. PA - třídní učitelka Ing. Alena Drahokoupilová
Blatný Martin,
Brož Michael,
Čížková Eliška,
Fotr Pavel,
Janda Filip,
Jurečka Dušan,
Karlíček Lukáš,
Kubát Ondřej,
Kural Martin,
Lešáková Tereza,

Lindauerová Petra,
Löfelmann Jan,
Lorenc František,
Markovec Jurij,
Menclová Lucie,
Nejedlý Matěj,
Nesnídal Vít,
Netrhová Kristýna,
Sedláček Miroslav,
Šindelářová Anna,

Šplíchal Oliver,
Štěrba Alexandr,
Študlar Adam,
Vimmer Michal,
Vodička Tomáš,
Vyhnisová Eliška,
Jindřichová Kristýna,
Kašparová Jiřina

3. PB - třídní učitelka Mgr. Lenka Michalcová
Bauerová Natálie,
Benešová Kateřina,
Faloutová Aneta,
Hemzáček Jiří,
Holotínová Aneta,
Jaroš Michal,
Jelenová Barbora,
Komorous Lukáš,
Kuchař Jan,
Majer Matěj,

Meister Michal,
Mrázová Veronika,
Parouz Jan,
Paulus Adam,
Pavlík Jakub,
Pešková Adéla,
Procházka Mikoláš,
Ptáčková Kristýna,
Radová Tereza,
Sklenářová Michala,

Smitková Daniela,
Steinerová Lenka,
Strádal Martin,
Šik Jakub,
Šmat Jakub,
Šmídová Pavla,
Špilková Denisa,
Trojan Pavel,
Uchytil Pavel,
Vizinger Richard

3. TL - třídní učitelka PaedDr. Bohdana Černá
Bělohubá Adéla,
Bendová Zuzana,
Blovský Ondřej,
Bubla Patrik,
Černý Martin,
Doležalová Kateřina,
Hrůzová Tereza,
Ježíková Berenika,

Kolbeková Lucie,
Kovářová Inka,
Kudrnová Veronika,
Kunová Markéta,
Lukešová Adéla,
Mallý Michael,
Nekola Jakub,
Příhoda David,

11

Rosenbaumová Eliška,
Soukup Samuel,
Sovová Alžběta,
Větrovský Lukáš,
Vítek Radim,
Vlková Kristýna,
Zeman Marek
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4. GP - třídní učitelka Mgr. Petra Finková
Benešová Michaela,
Černáková Kateřina,
Divíšková Anna,
Druljak Oleh,
Hemza Daniel,
Jesslová Petra,
Kepeň Matěj,
Kníže Matěj,
Kopáček Jakub,

Linhová Barbora,
Pánková Tereza,
Pazour Jan,
Perk Tomáš,
Přibáňová Nikola,
Rod Jan,
Rousová Tereza,
Sabatová Michaela,
Smazal Jakub,

Sochor Miroslav,
Tančousová Nikola,
Tomášek Filip,
Trojan Jakub,
Vachovcová Simona,
Rájková Leona,
Háže Jaroslav,
Kladívková Eva

4. PA - třídní učitelka Ing. Hana Fládrová
Bočan Petr,
Brudna Aleš,
Černý Miroslav,
Fencl Jan,
Fikar Filip,
Grömer Jiří,
Hauer Jiří,
Häusler Daniel,

Horák Vojtěch,
Hübnerová Terezie,
Junková Lenka,
Laštovka Jakub,
Netrvalová Klára,
Nová Martina,
Pavlů Pavel,
Petrášová Lucia,

Pich Tomáš,
Porubský Matěj,
Šatra Filip,
Šuchman Jaroslav,
Tomeš Denis,
Šoural Tomáš,
Jurčová Eva

4. IS - třídní učitelka Mgr. Michaela Königová
Beneda Luboš,
Bér Tomáš,
Červenka Petr,
Hráský Daniel,

Hrbek Daniel,
Vrána Jan,
Jaroš Dominik,
Koukl Václav,

Osifčin Lukáš,
Rendlová Anežka,
Růžička Martin,
Slámová Michaela

4. TL - třídní učitelka Mgr. Jitka Novická
Baxa Petr,
Biermeierová Klára,
Bokr Dominik,
Bošek Vladimír,
Burianová Kateřina,
Harmáček Jakub,
Holzman Martin,
Kocová Eliška,

Miller Kateřina,
Kolrosová Iveta,
Korelus Miroslav,
Krupík Miroslav,
Mařáková Karolína,
Milotová Adéla,
Plšková Magdaléna,
Preťo Ondřej,

Fotografie studentů 4. ročníků najdete na následujících stránkách.
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Procházka Štěpán,
Roub Roman,
Soukupová Nikola,
Světlíková Barbora,
Tesař Viktor,
Vokroj David,
Zouvala Matyáš,
Parlásková Veronika
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Absolven. 2017/2018
studenti označení * prospěli s vyznamenáním
4. GP Geodézie a Katastr nemovitostí – čtyřleté denní studium
Mgr. Petra Finková
Benešová Michaela
Černáková Kateřina
Druljak Oleh
Hemza Daniel
Kepeň Matěj

Linhová Barbora
Pánková Tereza
Perk Tomáš
Rod Jan
Smazal Jakub

Tančousová Nikola
Tomášek Filip
Trojan Jakub
Vachovcová Simona

4. IS Inženýrské stavby – čtyřleté denní studium
Mgr. Michaela Königová
Beneda Luboš
Hráský Daniel
Hrbek Daniel

Jaroš Dominik
Osifčin Lukáš
Rendlová Anežka

Růžička Martin
Slámová Michaela*

4. PA Stavebnictví – čtyřleté denní studium
Ing. Hana Fládrová
Bočan Petr
Černý Miroslav
Fencl Jan
Hauer Jiří
Horák Vojtěch

Junková Lenka
Laštovka Jakub
Netrvalová Klára
Pavlů Pavel
Petrášová Lucia

Pich Tomáš
Porubský Matěj
Šatra Filip
Šuchman Jaroslav
Tomeš Denis

4. TL Technické lyceum – čtyřleté denní studium
Mgr. Jita Novická
Baxa Petr*
Biermaierová Klára
Bokr Dominik
Bošek Vladimír
Burianová Kateřina
Harmáček Jakub

Holzman Martin
Kocová Eliška*
Kollrosová Iveta
Korelus Miroslav
Mařáková Karolína
Milotová Adéla

Plšková Magdaléna
Preťo Ondřej
Procházka Štěpán
Roub Roman
Soukupová Nikola*
Parlásková Veronika

VŠEM ABSOLVENTŮM GRATULUJEME A PŘEJEME HODNĚ
ÚSPĚCHŮ NA JEJICH DALŠÍ CESTĚ
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Školní sta.s.ka
Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018
1. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků škol. roku 2018/2019
Přijímací kritérium

- testy Cermat - matematika - zisk min. 10 bodů z 50 možných
- český jazyk - zisk min. 10 bodů z 50 možných.
V případě nesplnění bodové hranice 10 bodů z českého jazyka nebo matematiky nebyl uchazeč
přijat.
Pokud uchazeč splnil test z ČJ i MA na více než 20% a podal dvě přihlášky na různé obory, vynásobil
se celkový počet bodů koeficientem 1,02.
1. Přihlášení na obor 36-47-M/01 Stavebnictví
Přihlášku podalo 136 žáků (loni 99 žáků). Minimální dosažená bodová hranice pro přijetí byla komisí
stanovena na 10 bodů z ČJ a 10 bodů z MA. 132 žáků splnilo přijímací kritérium, 4 žáci nesplnili kritérium.
75 žáků bylo přijato. 57 žáků nebylo přijato pro kapacitu oboru – povoleno 75 žáků. Nejvyšší dosažená
bodová hodnota byla 94 bodů, nejnižší 55,08 bodu.
2. Přihlášení na obor 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
Přihlášku podalo 43 žáků (loni 36 žáků). Minimální dosažená bodová hranice pro přijetí byla komisí
stanovena na 10 bodů z ČJ a 10 bodů z MA. 41 žáků splnilo přijímací kritérium, 2 žáci nesplnili kritérium.
18 žáků bylo přijato. 23 žáků nebylo přijato pro kapacitu oboru – přijímáno 18 žáků. Nejvyšší
dosažená bodová hodnota byla 89 bodů, nejnižší 60,18 bodu.
4. Přihlášení na obor 78-42-M/01 Technické lyceum
Přihlášku podalo 47 žáků (loni 56 žáků). Minimální dosažená bodová hranice pro přijetí byla komisí
stanovena na 10 bodů z ČJ a 10 bodů z MA. 46 žáků splnilo přijímací kritérium, 1 žák nesplnil kritérium.
30 žáků bylo přijato. 16 žáků nebylo přijato pro kapacitu oboru – povoleno 30 žáků. Nejvyšší
dosažená bodová hodnota byla 89 bodů, nejnižší 61 bodů.
Uchazečům, kteří splnili přijímací kritéria a nebyli přijati pro nedostačující kapacitu oboru, bylo
doporučeno podání odvolání.
Zapsala Ing. Ivana Raunerová
Výsledky přijímacího řízení k 29. 5. 2018
Kód oboru

Obor

Počet přihlášených

36-47-M/01
78-42-M/01
36-46-M/01

Stavebnictví
Technické lyceum
Geodézie a Kat.
Celkem

Ʃ

dívky

136
47
43
226

43
23
21
87

Počet přijatých

konali

135
47
43
225

Ʃ

dívky

109
39
34
182

35
18
17
70

Odevzdali
zápisový lístek
Ʃ
dívky

74
24
19
117

27
12
10
49

Počet studentů v prvních ročnících
Třída
Počet žáků

1. PA
25

1. PB
25

1. PC
25

Obory vzdělávání zařazeny ve školském rejstříku
36-46-M/01
36-47-M/01
78-42-M/01

Geodézie a Katastr nemovitostí
Stavebnictví
Technické lyceum
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1. G
19

1. TL
24
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Počet stížností ve šk. r. 2017/18

1

Počet asistentů pedagoga

0

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve šk. roce 2017/2018
počet
11
18
18 093 Kč

Počet navštívených vzdělávacích akcí
Počet pedagogů, kteří se akcí účastnili
Celková suma v Kč
Vzdělávání ředitelů

0

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

podaných žádostí o informace
vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
podaných odvolání proti rozhodnutí
stížností na postup při vyřizování žádostí o informace

0
0
0
0

Školní metodik prevence (ŠMP)
počet fyzických osob
přepočtený úvazek
Vzdělání školního metodika prevence

1
1
vysokoškolské magisterské

V průběhu 2. pololetí neukončil studium žádný student.
Žáci s individuálním vzdělávacím plánem
Ve školním roce 2017/2018 bylo na SPŠ stavební, Plzeň 14 studentů s IVP SPU
a 6 studentů s IVP - sportovci.
Primární prevence rizikového chování ve škole
Škola využívá nabízených programů neziskových či jiných organizací
Pokud ano, jakých:

ANO

Člověk v tísni, Charita ČR, Ledovec

Škola vypracovává vlastní projekt, program…, jehož realizátory jsou učitelé: Adaptační kurz, TH, EV
Jaké vidíme v práci ŠMP výhody, nevýhody, možnosti, co by se mohlo zlepšit: Snížení vyučovací
povinnosti pro ŠMP, školení psychologa a spec. pedagoga na pracovišti a systematické financování
preventivních aktivit ze strany MŠMT a KÚ.
Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
Působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO
NE
Jeho aprobace

-

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin
Absolvoval/a
NE
studuje, studium dokončí ve šk. roce

-

Bezbariérová škola
Bezbariérové škola

ANO
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Výsledky vzdělávání žáků

48,78
52,89
40,56
48,54
57,12
64,88
41,87
62,13
63,32
52,67
66,35
76,56
22,39
29,19
35,83
25,08

0
0,11
0
0
0,07
0,84
0,38
1,20
1,5
0,63
0,71
0
0,65
1,31
3,75
0

3
2
5
11
4
5
3
7
3
4
2
6
0
0
1
4

25
23
19
17
22
20
13
22
22
26
26
17
22
24
11
20

0
2
1
0
0
0
0
0
3
0
3
0
1
2
0
0

Snížený
stupeň
z chování
(2,3)

Neprospěli

1,993
2,296
1,985
1,589
2,104
1,850
1,764
1,819
2,375
2,013
2,250
1,783
2,391
2,326
2,135
1,968

Prospěli

Prospěch

9
7
10
13
7
8
7
16
9
14
17
13
6
13
2
11

Prospěli
s vyznam.

Dívky

28
27
25
28
26
25
16
30
28
30
31
23
23
26
12
24

(celkem/
neomluv.)

Žáků

1. PA
1. PB
1. G
1. TL
2. PA
2. IP
2. G
2. TL
3. PA
3. PB
3. GP
3. TL
4. PA
4. GP
4. IS
4. TL

Zmeškané
hodiny

Třída

Stav k 31. 8. 2018 včetně žáků závěrečných ročníků

-

-

Celkem

Došli k
maturitě

Uspěli

Vyznamenaní

Neuspěli

Společná část

Profilová část

Výsledky jarních maturitních zkoušek

23
12
26
24
85
100

21
11
24
24
80
94,1
100

15
8
14
18
55
64,7
68,8

0
1
0
3
4
4,7
5

6
3
10
6
25
29,4
31,3

6
3
6
3
18
21,2
22,5

1
1
4
4
10
11,8
12,5

Jaro
4. PA
4. IS
4. GP
4. TL
Celkem
Celkem 100%
% u maturity

Výsledky podzimních maturitních zkoušek
Podzim
Celkem došli k maturitě
Prospěli s vyznamenáním
Prospěli
Neprospěli
Nedošli

4. PA

4. GP

4. IS

4. TL

Celkem

7
0
3
4
1

11
0
9
2
0

4
0
2
2
0

6
0
4
2
0

28
0
18
10
1
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Podzimní maturitní zkoušky se konaly v těchto dnech:
7. - 11. 9. 2018
3. – 5. 9. 2018
13. a 14. 9. 2018

Praktická část MZ
Společná část na spádové škole
Profilová část

Počet pracovníků (stav k 31. 8. 2018)
Počet pracovníků celkem

fyzický 73
přepočtený 59,697
fyzický 44
přepočtený 36,810
VŠ 42
SŠ 2
všichni pedagogičtí pracovníci 16
41

Z toho počet pedagogických pracovníků
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním
Průměrná délka pedagogické praxe
Počet ped. prac. splňujících pedagog. způsobilost

Ve školním roce 2017/2018 proběhly tyto kontroly:
27. 2. 2018 – Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni – Kontrola mikroklimatických podmínek v budově školy – Výsledky měření ne zcela vyhovující.
2. 3. 2018 – DTTO – DTTO – kontrolní měření mikroklimatických podmínek – Výsledky vyhovující.
24. 4. 2018 – Krajský úřad Plzeňského kraje – Dodržování směrnice KúPK č. 3/2014 a č. 2/2013 a
2/2016, kontrola nakládání s majetkem PK, dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015
Sb. Kontrolované období 2013-2018 – Žádné nedostatky ani porušení předpisů nebylo zjištěno.
13. 2. – 16. 2. 2018 – ČŠI, Plzeňský inspektorát – Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání na SPŠ stavební, Plzeň – Vyhodnoceny silné i slabé stránky.
14. 11. 2017 – Hasičský záchranný sbor PK, krajské ředitelství, Plzeň – Dodržování povinností
stanovených zákonem o požární ochraně – Zjištěny drobné nedostatky v zařízení pro detekci kouře
ve VZT potrubí, doklad k požárním dveřím a SDK konstrukci. Závady odstraněny k 21. 12. 2017.
Údaje o zpracovaných projektech do grantů
Název

Poskytovatel

Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v r. 2018 –
MIŠ, supervize, vzdělávání

KÚPK

Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných a technických
předmětů

MMR - IROP

Personální podpora a osobnostní rozvoj na SPŠ stavební, Plzeň
– projekt probíhá v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

MŠMT

Celkem získané finanční prostředky

Získaná výše
dotace
30 000,00
3 690 934,10
968 028,00
4 688 962,10

Školská rada
Školská rada je zřízena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. Má šest členů, jejichž funkční období je
tříleté, schází se dvakrát ročně. Volby do Školské rady proběhly dne 9. 11. 2017.
Složení školské rady pro období 2017 - 2020
Předseda Školské rady: Ing. Martin Dezort
Školská rada má tyto členy:
Z řad pedagogických pracovníků školy:
Mgr. Lenka Kyptová
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Mgr. Lenka Michalcová
Z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezl. žáků:
p. Steinerová (odstoupila v březnu 2018 na vlastní žádost)
Ing. Martin Dezort
Za zřizovatele:
Ing. Václav Votava
Ing. Miroslav Jaroš

S vyznamenáním studovali ve 2. pololetí školního roku 2017/2018
Duchek Dominik
Faloutová Aneta
Kocová Eliška
Majer Jaroslav
Nosková Nikola
Hrušková Iva
Černohlávková Simona
Faist Miroslav
Horešovský Martin
Kočíncová Tereza
Kič Adam
Kovaříková Inka
Nekola Jakub
Radová Nikola
Štětinová Eliška
Fialová Hana
Pešíková Klára
Zapletalová Barbora
Bejčková Tereza
Kudrnová Veronika
Osifčin Lukáš
Rosenbaumová Eliška
Střechová Veronika
Beroušek Šimon
Brychtová Viktorie
Chromá Kateřina
Dvořák Martin
Holzman Martin
Jaroš Michal
Soukupová Michala
Lejsek Vítězslav

2.
3.
4.
2.
2.
1.
2.
2.
2.
1.
2.
3.
3.
1.
1.
3.
1.
1,
1.
3.
4.
3.
2.
2.
2.
2.
2.
4.
3.
4.
1.

IP
PB
TL
TL
TL
PA
IP
PA
PA
TL
TL
TL
TL
TL
PA
GP
PA
G
TL
TL
IS
TL
IP
IP
IP
G
TL
TL
PB
TL
PB

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,06
1,07
1,07
1,07
1,07
1,08
1,13
1,13
1,13
1,13
1,15
1,19
1,19
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,21
1,21
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
1,25

Tomášková Jana
Kalčíková Valentýna
Milotová Adéla
Šindelářová Anna
Vrba Aleš
Koutová Karolína
Pacourková Anita
Tlstá Karolína
Trčka Jakub
Vítek Radim
Mareš Tomáš
Mrázová Veronika
Pešková Adéla
Eklová Tereza
Kozák Adam
Rottenbornová Klára
Otta Ondřej
Pohanka Pavel
Miksan Jan
Čížková Eliška
Dezortová Andrea
Dušek Jan
Janoch Marek
Lindauerová Petra
Hajšmanová Tereza
Mareš Matěj
Soukup Matěj
Sovová Alžběta
Roučka Filip
Vojíř Filip
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2.
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1.
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3.
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3.
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2.
2.
3.
1.
1.
1.
3.
1.
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G
TL
TL
PA
TL
TL
GP
TL
TL
TL
G
PB
PB
TL
TL
TL
PA
PA
PB
PA
TL
TL
G
PA
G
TL
TL
TL
G
G

1,25
1,31
1,31
1,31
1,31
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,38
1,38
1,38
1,40
1,40
1,40
1,43
1,43
1,44
1,46
1,46
1,46
1,46
1,46
1,47
1,47
1,47
1,47
1,50
1,50
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Investice a opravy v budově školy ve školním roce 2017/18
Na počátku školního roku byla za pomoci
investičního příspěvku zřizovatele uskutečněna
akce „Rekonstrukce výměníkové stanice SPŠ
stavební, Plzeň“ v celkové hodnotě 1.495 tis. Kč.
Realizace se posunula až do počátku školního
roku.
Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnila
realizace projektu „Rekonstrukce učeben
pro výuku přírodovědných a technických
předmětů“. Tato akce v hodnotě 3 691 tis. Kč
zařídila nově učebnu, laboratoř i kabinet fyziky.
Na akci byla vypracována studie proveditelnosti
v hodnotě 145 tis. Kč. Byly provedeny stavební
práce - nové podlahy v hodnotě 387 tis. Kč,
pořízen nový nábytek v hodnotě 1.018 tis. Kč,
učebny a laboratoř jsou vybaveny novou IT
technikou a učebními pomůckami v hodnotě
celkem 2.141 tis. Kč.
Rozhodnutím zřizovatele
byla v naší škole vybudována
technologie pro vzdálené
měření spotřeby energií
v hodnotě 104 tis. Kč.
Z rozhodnutí ČEZ byla
škola přepojena z VO na MO.
Práce s přepojením byly provedeny v hodnotě 242 tis. Kč.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti ve škole bylo pořízeno zabezpečovací zařízení se snímačem karet
v hodnotě 41 tis. Kč, které
bylo instalováno na dveře
vedoucí do prostor školní
jídelny v přízemí. Jeho cílem
je zamezit přístupu cizích
osob do budovy.
Také vybavení školní jídelny prochází postupnou modernizací. Byl zakoupen turbomixér v hodnotě
109 tis. Kč, elektrický dvouplášťový kotel v hodnotě 114 tis. Kč a univerzální šlehací a hnětací stroj
v hodnotě 213 tis. Kč.
Nemalé prostředky vkládá škola i do oprav a udržování majetku. V létě školního roku 2017/2018
byly provedeny opravy většího rozsahu, které nelze z provozních důvodů uskutečnit v průběhu školního
roku. Byla vyměněna okna v části velké tělocvičny, vyměněna parketová podlaha v malé tělocvičně,
rekonstruováno osvětlení v tělocvičnách a v učebně praxe, část budovy byla nově vymalována, malovalo
se v prostorách kanceláře školní jídelny. Část dveří v prostoru II. nadzemního podlaží dostala nový nátěr.
Také na střeše probíhají průběžné opravy. Všechny tyto opravy si vyžádaly finanční prostředky
v hodnotě 1 281 tis. Kč.
Prostředí školy se snažíme neustále modernizovat a zajistit tak příjemné prostředí pro studenty
i zaměstnance školy.
Ing. Romana Tichotová
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Realizovaný projekt v roce 2018
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005039
Název projektu: Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných a technických předmětů
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 004/06_16_066/ITI_16_01_010
Název výzvy: 7. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední
vzdělávání včetně bezbariérových opatření - integrované projekty ITI
Předmětem projektu je modernizace nevyhovujícího vybavení učeben a souvisejícího zázemí
pro výuku fyziky a dalších přírodovědných a technických předmětů. Ty jsou vyučovány ve všech
studijních oborech na SPŠ stavební, Plzeň. V projektu bude modernizována učebna fyziky, laboratoř a
fyzikální kabinet - proběhnou drobné rekonstrukční práce, vybavení novým nábytkem, budou pořízeny
výukové technologie a rozsáhlé soubory instruktážních výukových pomůcek pro žáky i pro učitele.
Datum ukončení projektu je 30. 9. 2018.
Cílem projektu "Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných a technických předmětů" je
zlepšení kvality a podmínek výuky (teoretické i praktické) fyziky a příbuzných přírodovědných a
technických oborů na Střední průmyslové škole stavební, Plzeň.
Tohoto cíle je dosaženo tím, že v rámci realizace projektu se kompletně zrenovovaly zastaralé a
nevyhovující prostory učebny fyziky, laboratoře fyziky a kabinetu pro vyučující. Prostory jsou nyní
vybaveny novým moderním laboratorním nábytkem, kancelářským nábytkem a nábytkem pro žáky.
Výukové pomůcky se zmodernizovaly, pořídily se kompletní sady moderních instruktážních výukových
pomůcek, které pedagogům umožní koncipovat výuku fyziky a příbuzných přírodovědných a technických
oborů moderním způsobem a způsobem, který zvýší jak efektivitu výuky, tak její zajímavost a přitažlivost
pro žáky.
Moderní výukové vybavení a technologie poskytují velký prostor pro posílení aktivit směrem k větší
motivaci dětí a žáků ZŠ o studium přírodovědných a technických oborů a technického vzdělávání.
Celkové náklady projektu: 4 317 973,00 korun.

Na fotografii nově pořízený nábytek do kabinetu a laboratoře.
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Slavnostní vyřazení maturantů 2018
Slavnostní vyřazení tříd 4. PA a 4. IS proběhlo 30. 5. 2018 ve velké sborovně školy.

Se třídami 4. GP a 4. TL
jsme se rozloučili 6. června.
Všem přejeme mnoho
úspěchů, ať už budou studovat na vysoké škole nebo
budou uplatňovat zde nabyté vědomosti v zaměstnání.
/RED/
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Vybíráme z ak.vit našich předmětových týmů
Tým stavebně konstrukční (STK)
Předsedkyně týmu – Ing. Alena Drahokoupilová,
Ing. arch. Iva Mainzerová,
Ing. Jana Petráková
Tým stavebně specializační (SSP)
Předsedkyně týmu – Ing. Jitka Maulová
Návštěva firmy Xella
Ve čtvrtek 12. 4. 2018 jsme my,
žáci 1. PA, navštívili firmu Xella, kde se
vyrábí známé tvárnice Ytong. Exkurze
začala
prezentací
v konferenční
místnosti. Zde jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých informací o této
firmě a jejích produktech. Poté jsme
měli možnost podívat se přímo
do výrobny a vyzkoušet si práci
s těmito produkty. Na konci exkurze
na nás čekalo milé překvapení. Chtěli
bychom poděkovat paní učitelce
Čihákové, která nám návštěvu firmy
Xella zařídila. Všichni jsme si domů
odnesli cenné informace.

Viktorie Budzyn a Eva Sýkorová, 1. PA

Štola Josef
Na pozvání ČVUT, fakulty stavební, centra experimentální geotechniky, jsme dne 5. 10. 2017 se
studenty 4. ročníků navštívili pracoviště štoly Josef.
První zmínky o těžbě zlata pocházejí z dob Keltů (2. a 1. stol. př.n.l.). Hlavní rozkvět těžby na Psích
horách, jak se oblasti říkalo, přinesl středověk, konkrétně 14. stol. Zlato se ukrývá v různě mocných
křemenných žilách, kterými je oblast prorostlá. Těžilo se mletím a amalganací rtutí. Těžba byla ukončena
a lokalita se nevyužívala. Zájem se objevil až v 80. – 90. letech 20. stol., kdy probíhal velmi podrobný
průzkum oblasti. V lokalitě Čelina a Mokrsko se nachází cca 132 tun zlata, o těžbě se však neuvažuje.
Od roku 2005 si štolu pronajímá ČVUT a zřizuje zde pracoviště zaměřené na výuku a výzkum.
Podzemní laboratoř slouží na jedné straně k výuce, na druhé k ověřování projektů českých i zahraničních
zájemců.
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Měli jsme možnost nahlédnout do laboratoří, kde se
v současné době zkoumají vlastnosti bentonitů a řeší
způsob bezpečného ukládání vyhořelého jaderného
paliva. Na okruhu Čelina jsme se zúčastnili prohlídky
s výkladem o geologii oblasti, ale i o důlní činnosti. Viděli
jsme
několik
ověřovacích
projektů.
Pracovníci
ve spolupráci s místními permoníky pro nás připravili
v bludišti chodeb zajímavou hru s řešením rozličných
úkolů. Součástí prohlídky byla i 40 m vysoká podzemní
kaverna s vynikající akustikou, která svým tvarem
připomíná gotickou katedrálu. Z galerie umístěné
ve výšce 20 m jsme vyslechli reprodukovanou hudbu i se
světelnými efekty. Byl to opravdu zážitek. Na závěr
programu si všichni vyplnili testík z historických,
geologických a důlních pojmů. Po vyhodnocení byli
nejlepší odměněni drobnými dárky.
Odjížděli jsme plni nových zážitků s pocitem dobře
prožitého dne. Děkujeme vedení katedry K220 za pozvání, přípravu a veškerou péči, kterou nám věnovali.
Ing. Hana Fládrová

První ročníky v ČOV Plzeň
Jako již každý rok se i tentokrát žáci
prvních ročníků SPŠ stavební podívali
do Čistírny odpadních vod v Plzni
na Jateční ulici. Zde se měli možnost
přesvědčit, jak kvalitní vyčištěnou vodu
ČOV produkuje. Dozvěděli se, že vzorky
vyčištěné vody se testují několikrát
za den a že voda, která se pak vypouští
do Berounky, předčí kvalitu vody řeky
samotné.
Pozoruhodná je i energetická soběstačnost celé stanice spočívající v produkci
elektřiny a tepla z bioplynu jímaného
ze zachycených nečistot. Žáky překvapilo, že řada zaměstnanců plzeňské "Čovky" vykročilo za svojí pracovní kariérou
právě z naší školy.
MgA. Zbyšek Brůj

Hala roku JUNIOR 2018
Již tradičně jsme se v polovině ledna
zúčastnili této soutěže, kterou pro středoškoláky pořádá ČVUT, FSv. Na již
11. ročník jsme vyslali šest družstev.
Kategorie A z předem připravených
modelů soutěžila o ten nejefektivnější
model, tedy model s největším poměrem
mezi celkovou únosností a jeho vlastní
tíhou. Letošním úkolem byl návrh a model
jeřábu, kde dřevěné špejle byly hlavním
materiálem a max. hmotnost byla
omezena na 300 gramů. Při zatěžovacích
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zkouškách se nám dařilo. Jiří Hauer s Lucií Petrášovou ze třídy 4. PA obhájili loňské vítězství. Na druhém
místě se umístili spolužáci Jan Fencl a Jakub Laštovka. Ostatní naše družstva zaujala místa v 1. desítce
soutěžního pole.
Kategorie B byla vyhlášena až na místě soutěže. Letos to bylo klasické přemostění z papírové
lepenky. I tady se nám dařilo. Model s největší efektivitou sestrojili Jan Fencl s Jakubem Laštovkou a
po zásluze zvítězili. Ostatní naše družstva rovněž nezklamala a obsadila 4., 5. a 7. místo.
Letošní ročník patřil pro naše studenty mezi ty nejúspěšnější.
Ing. Hana Fládrová

Za historií i poznáním do Chebu
16. 5. 2018 vyjeli studenti třídy 2. PA a 2. IP
za poznáním historie do západního cípu České
republiky. Rozdělili jsme se do skupin a postupně
navštívili chebské krovy, kostel Zvěstování Panny
Marie a Chebský hrad.
Chebské krovy jsou unikátní památkou
tesařských konstrukcí, které si uchovaly nejen svůj
původní materiál, ale i původní vzhled. Díky
bohatým kupcům, kteří stavěli své domy
na náměstí, jsme měli možnost postupně
vystoupat do krovů ze 14. století a přes další století
až do 2. poloviny století dvacátého. Konstrukce
nebyly zasaženy požáry a nebylo nutné je nikdy
přestavovat.
Druhým zastavením je kostel Zvěstování Panny
Marie, který byl součástí františkánského kláštera.
Je to jedna z nejvýznamnějších památek města.
Založení se datuje do poloviny 13. století a jeho
gotická podoba se dochovala do dnešních dnů.
Patří mezi první halové kostely v Čechách.
Také Chebský hrad je unikátní stavbou. Jeho
počátky sahají do 13. století, kdy byl vybudován
jako císařská falc. Je to jediný představitel hradní
architektury tohoto typu na našem území. Zde nás
zaujala dvojitá románsko-gotická kaple sv. Martina,
Erharda a Uršuly. Z černé věže byl nádherný pohled na město. Škoda, že bylo zataženo a počasí k nám
nebylo přívětivější. Opustili jsme historické město Cheb a plni dojmů ujížděli před přívaly deště domů.
Ing. Hana Fládrová
22. ročník vědomostní soutěže v Karlových Varech
Soutěž středních průmyslových škol stavebních je už „dospělým dítětem“ Regionálního stavebního
sdružení Karlovy Vary za mateřské podpory České komory autorizovaných inženýrů a techniků a Českého
svazu stavebních inženýrů v Karlových Varech.
Přijeli jsme s družstvem ve složení Hana Fialová, Michal Jaroš a Miroslav Němec. Na začátku jsme
byli trochu zaskočeni hodnocením projektu. To probíhalo v předstihu bez naší přítomnosti. Na první
hodnocené družstvo jsme ztráceli 9 bodů. Hlavně se nenechat rozhodit a rychle zapomenout. Rozběhlo
se soutěžní klání a plnili jsme první úkoly. Za aplikaci studijních předmětů jsme získali nejvíc bodů. To
nám trochu zlepšilo náladu. Bylo krásné počasí, a tak jsme se šli odpoledne projít po okolí. V lesním
areálu Svatý Linhart jsme našli nejen stín, ale i oboru s ojedinělým pohledem na zvířata a krajinu shora.
Sledovali jsme převážně jelena siku. V dlouhém odpoledni jsme došli ještě k národní přírodní památce
Svatošské skály. Zde jsme se občerstvili točenou kofolou a vrátili zpět do města.
Druhý den soutěž pokračovala vědomostním kvízem. V této části soutěže se nám dařilo a opět jsme
získali největší počet bodů. Obhajoba našeho projektu, který jsme pojali v nízkoenergetickém standardu,
porotu neoslnila a dala přednost komerčním řešením. Opět jsme ztratili body, ale v celkovém součtu
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za oba dva dny jsme měli přeci jen nejvíc. Znamenalo to 1. místo v soutěži a velkou radost. Dokázali
jsme to! Odpoledne jsme si prohlédli lázeňskou část města. Večer nás čekalo slavnostní vyhlášení
v Městském divadle u příležitosti vyhlášení stavby roku Karlovarského kraje. Kulturní program a pohled
na stavby realizované v kraji nás obohatili o další rozměr stavebního umění.
Ing. Hana Fládrová

Současné umění
Návštěvou výstavy zakončily tento
kalendářní rok třídy 1. TL a 2. TL. Žáci
navštívili Galerii města Plzně na Náměstí
Republiky, kde probíhala ukázka současného umění z děl výtvarníků z Norimberka s názvem „Na dosah“.
Své zkušenosti ze současné umělecké tvorby žáci mohli porovnat s dílem
Ladislava Sutnara, jehož výstavu také
absolvovali.
Ladislav Sutnar byl především designer. Narodil se v Plzni, studoval v Praze
a v roce 1939 emigroval do USA, kde
roku 1976 zemřel. Za své dílo získal
několik prestižních cen.
Jeho jméno nese Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni. Součástí výstavy byla stavebnice a hry
z díla Ladislava Sutnara, které žáky velmi zaujaly.
Ing. arch. Irena Trčková

Na obrázku dole dětská hračka z díla L. S.
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Aby praxe žáky bavila
Je libo trůn egyptských
faraonů nebo snad pyramidu?
A co takhle ozdobit si fasádu
sgrafitovými psaníčky nebo
nápisem? Tohle všechno umí
naši studenti, kteří tyto nevšední
dovednosti
trénují
v předmětu praxe.
Zeď na obr. je vyzděna
z přesných tvárnic 25 x 30 x 60
cm, nahozená šlechtěnou
omítkou. Pyramida je vyzděná
z příčkovek Ytong 25 x 10 x 60
cm, s vápennou maltou, konečná vrstva je šlechtěná
omítka. Křeslo je z tvárnic Best
- Unika 20 x 20 x 50 cm,
omítka šlechtěná štuková.

Foto dodal Josef Lejsek

O praxi ve firmách v hodině českého jazyka
Hodnocení praxe 3. GP
Praxe je neodmyslitelnou součástí výuky a výchovy žáka naší školy, ale také součástí školního i
mimoškolního života každého žáka. Zajímalo mne, jak svoji praxi vnímají žáci 3. GP, tedy tu geodetickou
i stavařskou. A tady jsou některé odpovědi na otázku – co mi přinesla praxe?
● Vše, co říkala paní učitelka Petráková o sádrokartonových příčkách, se mi potvrdilo, když jsem na nich
dělal.
● Stres, pot a slzy. Už nikdy více!
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● Praxe mi dodala všeobecný přehled. Naučila mne tomu, co se v teorii nikdy nenaučím, ale v praxi
pochopím za pár minut. V Metrostavu jsem pochopil, jak funguje velká firma a zjistil, co obnáší práce
přímo na stavbě.
● O sobě jsem se dozvěděla, že nejsem takový lempl na ruční práce, jak jsem si myslela.
● Už vím, jak se dělají nabídky a smlouvy, protože jsem prošel školením o nabídkách a smlouvách.
● Praxe mě překvapila, nečekal jsem, že dokážu všechno vymyslet.
● Praxe mi dala zkušenost, že práce může být úspěšná, i když pracuji s lidmi, které moc nemusím.
● Praxe trvala jen tři dny a muselo se vše stihnout. Měření náročné, protože jsme ho dělali poprvé.
Naučila jsem se řešit problémy s klidnou hlavou.
● Mohla jsem si zkusit na počítači zakreslit jednoduché věci, např. dveře, zdi.
● Celý týden byl vzrušující, mohla jsem vidět zpracování všeho, co jsme se zatím učili jen teoreticky.
Pracovala jsem v počítačovém programu Sema, vše bylo v německém jazyce, takže jsem si mohla
prověřit a potrénovat své znalosti.
● Přesto, že se mi pětidenní praxe zkrátila na třídenní, zvládla jsem to. Takový časový pres se může
v budoucnu hodit.
● Jsem ráda, že zatím mohu chodit do školy.
● Konečně jsem propojila teorii s praxí. A umím pracovat s Geusem.
● Mimo jiné jsme museli i hodně komunikovat, což je pro budoucího geodeta důležité.
● Na praxi může být sranda i proto, že jsem měl nulovou zodpovědnost. A práce nemusí být hrozná, jak
z počátku vypadá.
Vybrala Mgr. V. Chmelíková

Přednášky a konference v roce 2018
Ve 3. ročníku se třída 3. PA zúčastnila několika přednášek a konferencí na odborné téma.
První se konala 25. 1. 2018 v Parkhotelu V Plzni. Celá třída byla pozvána na 8. ročník konference firem
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Tondach Česká republika, s. r. o. Program byl připraven pro projektanty, architekty a stavební společnosti a přinesl praktické informace a novinky z oblasti stavebnictví.
I studenti třídy 3. PA už jsou alespoň částečnými odborníky na stavařská témata, a proto se také
konference zúčastnili.
V programu jsme slyšeli o cihlovém domu s téměř nulovou spotřebou energie,
o BIM a zkušenostech z Anglie a digitalizaci ve stavebnictví, přednášku na téma Akustika a Akumulace
= AKU na druhou, Přání versus realita – Jak navrhnout nejlepší šikmou střechu, Chyby statiky
na stavbách a jak na ně, a viděli praktické ukázky zpracování cihel a tašek.
Konference měla vysokou úroveň a byla pro další studium přínosem.
Další zajímavou přednáškou byla přednáška Ing. Vítka, který přijel k nám do školy 1. 2. 2018.
V kinosále jsme vyslechli přenášku
o bednění a lešení firmy PERI. Součástí
přednášky byly i praktické ukázky částí
bednění a lešení.
A zjistili jsme, že stavět lešení a
pracovat s bedněním je zajímavá
činnost.
Ing. A. Drahokoupilová
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Tým humanitní (HM) + tělovýchovný (TV)
Předseda týmu – Mgr. Václav Turek

Setkání se současnou spisovatelkou
V pondělí proběhla v prostorech plzeňské
knihovny beseda se spisovatelkou Sylvou
Fischerovou, která se podělila o svoje
postřehy a příběhy se žáky druhého ročníku
technického lycea.
Paní Fischerová energicky odstartovala
besedu představením své nově dopsané knihy
z roku 2016 Bizom aneb Služba a mise. Děj
díla se odehrává v dnešní době a jejím
hlavním hrdinou je student Jiří Bizom. Kniha
pokládá mnoho otázek ohledně vztahů
ve společnosti, například, zda všichni víme o
tom, že hrajeme hru? V čem spočívá svoboda?
Beseda pokračovala několika ukázkami,
například paní Fischerová recitovala báseň z její básnické sbírky Světový orloj, který by šel popsat asi
jako „Básníci na cestách“. Také nám představila její hudební album Milostný slabiky, na kterém se podílel
kytarista Justin Lavash a zpěvačka Monika Načeva. Největším hitem tohoto alba je zajisté píseň Průvan
v hlavě. Dalo by se říci, že album je plynulým tokem emocí.
Na řadu přišly také dotazy všímavých posluchačů. Každá otázka přinesla odpověď. Například jsme
se dozvěděli, že paní Fischerová nemá před psaním žádné umělecké obřady, jak u některých spisovatelů
často bývá. Přišly i vážnější dotazy, jako názor kritiků na její tvorbu. Paní Fischerová odpověděla, že
kritici často čtou nedůsledně, v krátké době a neznají všechny okolnosti vzniku díla, z toho může
vzniknout nekvalitní kritika.
Autorka dokáže mít dostatečný nadhled a umí se povznést nad věc. Neobjevuje se nic zbytečného,
neplýtvá slovy, je věcná, vážná, srozumitelná. Její texty jsou často osobním svědectvím. Řekl bych, že
beseda každého z účastníků zaujala. Přeji tedy paní Fischerové pevné zdraví a pečlivě budu očekávat
její další tvorbu.
Za třídu 2. TL Jaroslav Majer pod vedením PaedDr. B. Černé

Divadlo 2017/18
A máme za sebou další divadelní sezónu...
Co přinesla, se můžeme dozvědět i prostřednictvím drobných
cvičných prací studentů, kteří na jednotlivá představení reagují,
jako například ve třídě 1. TL.
Dejme nejdříve prostor charakteristice postavy, nejoblíbenějšími postavami se letos staly postavy z legendárního plzeňského
Saturnina (Dialog).
Dědeček jako postava – pohodový chlapík, který všechny těžké
situace dokáže odlehčit, upovídaný a milý zároveň, člověk, kterému
ke štěstí stačí málo, plný energie, takže vypadá mladší, než
ve skutečnosti je, i když někdy zbytečně riskuje, třeba když skočí
z pařezu. (N. Steinerová)
Saturnin a herec – Pavel Bárta na sebe strhl největší pozornost,
protože jeho herecký výkon byl skvělý. Postavu charakterizoval
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přesně, obdivuji, že dokázal po celé představení udržet vážný výraz, i když diváky nutil se smát. (T. (T.
(T. Eklová)
I první pokusy o recenzi se staly zdařilým krůčkem k slohové vytříbenosti.
Tato divadelní hra mě zaujala a pobavila, ačkoliv neznám předlohu. Představení ve mně vyvolalo
zájem si Jirotkovu knihu přečíst. Překvapilo mne, že v tomto představení hraje hudební skupina The
Dixie Hot Licks, ve které je také náš třídní učitel. Výkony členů kapely, kteří hráli zpaměti většinu skladeb,
byly odměněny bouřlivým potleskem. Pokud jde o herecké výkony, nejvíce na mne udělala dojem
postava Saturnina, i když je obyčejným sluhou, dokáže si poradit v každé situaci. Jeho nápady byly
originální, svérázné, ale v mezích slušnosti. Jeho vtipná řešení problémů pomohla nakonec vyhrát sázku
jeho pánovi a získat Barbořino srdce. (T. Bejčková)

Saturnin v divadle Dialog
Dne 28. 2. 2018 jsme šli se školou do divadla Dialog na představení Saturnin. Sraz jsme měli
s panem učitelem Šváchou v 19:40 před divadlem J. K. Tyla. Dále jsme pana učitele následovali do útrob
skromného divadla Dialog, které je od divadla J. K. Tyla sotva pět minut. Poté, co nám pan učitel rozdal
lístky, jsme si šli sednout na svá místa a představení mohlo začít. Při divadelním vystoupení si nešlo
nevšimnout pana učitele Brůje, který zde vystupoval se skupinou The Dixie Hot Licks. Vystoupení bylo
hezké a dokonce i zpříjemněné rozdávanými koblihami. Děj se hodně podobal filmovému zpracování, i
když v některých částech byl zkrácený. Celé vystoupení se mi moc líbilo a těším se na další příležitost jít
do divadla Dialog.
Jan Kuchař, 3. PB

Magičtí Lucemburkové
Putovní výstava v plzeňské Papírně byla příležitostí, jak si připomenout zásadní období dějin
českého státu, a tak si studenti třídy 2. TL a 2. IP mohly zopakovat nejen ekonomický a kulturní přínos
vlády Karla IV., ale také zjistit zajímavé dějinné souvislosti, například co má společného Karel IV.
s Alžbětou II., tedy jak souvisí Lucemburkové s windsdorskou dynastií.
Industriální prostor připomíná také podnikatele Pieta a jeho pokrokový požadavek nechat provoz
osvětlit obloukovou lampou od F. Křižíka. A ukazuje, jak je možné nefunkční průmyslový prostor nově
využít.
Mgr. Václava Chmelíková
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Kdo je v Evropě pokládán za vynálezce knihtisku?
Na tuto otázku, ale také na to, jak se jmenuje
první plzeňský tisk, co je to litografie nebo ofset,
hledáme odpovědi v rámci výuky českého jazyka a
dějepisu v Muzeu knihtisku a knihy.
Muzeum je součástí tiskárny, která má
v Evropě ojedinělou historii, tiskne se tu totiž
nepřetržitě od roku 1911. Součástí expozice jsou
nejen staré tiskařské stroje, na kterých si studenti
mohou vyzkoušet tisk textu i obrázku, ale také
mohou nahlédnout do současného provozu. Letos
si zde 1. TL zhotovila své logo nebo vytiskla jeden
ze symbolů našeho města.
Mgr. Václava Chmelíková

Milada
V úterý 7. 11. se studenti 2. G vydali s panem učitelem Šváchou do plzeňského DEPA
2015, kde se promítal film „MILADA”.
Snímek byl o političce a vězenkyni Miladě
Horákové. Hlavní hrdinku hrála izraelská herečka
Ayelot Zurer. Děj se odehrává v letech 19371950 a je o tom, jak Miladu věznili a mučili
nejdříve nacisti a pak v Česku komunisti.
Ve filmu je vidět, jak byla Milada Horáková
chytrá, inteligentní a hlavně velmi silná žena.
Své názory a pracovní nasazení často upřednostňovala i před svojí rodinou.
Tento film se mi moc líbil a byl velmi naučný.
Myslím, že tyto události bychom si měli často
připomínat, aby se to už víckrát nemohlo
……………………………………………………………………….opakovat.
Barbora Steinerová, 3. G
Exkurze Terezín
Ve dnech 10. – 12. října 2017 se naší třídě, 2. TL, poštěstilo navštívit státní památník Terezín.
Pocity, které jsme z chystané návštěvy měli, byly smíšené, protože jsme nevěděli, co očekávat.
Již několik kilometrů před Terezínem jsme si povšimli ohromných hradeb pevnosti. Město na první
pohled působilo stísněným dojmem. Naše první kroky vedly do místního muzea ghetta, kde jsme poznali
útrapy, ale i způsoby odlehčení života židů v pevnosti. Po vyčerpávající úvodní přednášce následovala
krátká procházka a ubytování v Magdeburských kasárnách.
To však nebylo vše. Dále nás čekaly workshopy, při kterých jsme se seznámili s tragickými osudy
vězňů. Oba večery jsme se sešli ke společnému sledování celovečerních filmů, které nás obohatily o nové
informace.
Nejsilnějším zážitkem pro nás bylo setkání s panem pamětníkem Miroslavem Kubíkem. Jménem
celé 2. TL bychom mu chtěli poděkovat za sdílení svých vzpomínek s naší třídou.
Tento třídenní výlet v každém z nás zanechal odlišné dojmy, ale silný zážitek jsme si odvezli všichni.
Interview
Jaké byly vaše první dojmy po příjezdu do Terezína?
Celé město působilo pochmurně a nemělo dobrou atmosféru. A i kdybychom nevěděli, co se tam
odehrálo, nepůsobilo na nás pozitivně.
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Co se vám na naučném programu
líbilo?
Nejvíce se nám líbilo večerní
promítání filmů na konci vyčerpávajícího dne, který byl plný zajímavých, ale i náročných aktivit, Také
se nám velmi líbila beseda s panem
Kubíkem.
Jak byst shrnuli tuto exkurzi?
Exkurze se nám líbila, ale měli
jsme málo času na odpočinek. Jídlo
nám velice chutnalo a ubytování bylo
standardní. I když se nám zájezd líbil,
znovu bychom do Terezína nejeli.
Změnil se nějak váš pohled
na období 2. světové války?
Celkový pohled se nezměnil, ale
více si tuto dobu dokážeme představit.
Studenti 2. TL

Proč navštívit Flossenbrück?
Třída 3. GP navštívila památník na místě bývalého
koncentračního tábora Flossenbrück. Místo, které svou historií
musí oslovit každého, kdo sem zavítá. Proč místo navštívit? To
vám už sdělí někteří účastníci exkurze.
Flossenbrück je místo, kde vám přeběhne mráz
po zádech. Neustále si představujete, jak to tam vypadalo
před koncem války, i když si to ani představovat nechcete.
Průvodce vám sdělí informace, o kterých se bojíte přemýšlet,
a přesto o nich přemýšlíte, protože je to důležité.
(M. Steinbrückerová)
Návštěvu bych doporučila všem. Ne proto, aby slyšeli
něco, z čeho jsou na sesypání. Proto, aby nahlédli do minulosti
a přemýšleli o současnosti. Uvědomili si, jakými
malichernostmi se někdy zabýváme. Muzeum poskytuje
příběhy řady vězňů, ale i tak si dokážete představit sotva deset
procent toho, co prožívali za utrpení, ale
stejně to stojí za to.
(A. Branková)
Nikdy jsem v koncentračním táboře
nebyla, nečekala jsem takový útok na svou
psychiku. Když jsem poslouchala průvodkyni, když jsem poslouchala příběhy vězňů,
kteří přežili, došla mi řeč. Ať se tam jde
každý podívat.
(M. Honsová)
…aby se to už nikdy neopakovalo…
(P. Antl)
Uspořádala Mgr. V. Chmelíková
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Živá knihovna na naší škole

•
•

V březnu proběhla další živá knihovna, tentokrát
v Plzni na SPŠ stavební.
Se studenty si o svém příběhu povídaly knihy
s podtituly Unitářský duchovní, Ezoterička, Židovský
religionista, Cestu jsem nalezl v Koránu, Být vždycky
jiná a Můj evangelický život.
A jaké byly některé reakce žáků?
• „K. byl velice přátelský a otevřený. Odpověděl
na všechny otázky a řekl bych, že mi osobně pomohl
vyvrátit spoustu předsudků o muslimech.“
• „Příběh knihy mě moc zaujal. Kniha pro mě byla
občas zrcadlem, a proto jsem ráda, že jsem někoho
takového potkala a vím, že nejsem až tak divná, ale
spíše unikát.“
„M. mi vyvrátila mnoho obecných předsudků o evangeliích. Překvapilo mne, že evangelíci
můžou mít děti i bez toho, aby byli ženatí.“
„Každý den nepotkávám takhle zajímavé lidi.“

Co je vůbec „Živá knihovna?“
Živá knihovna je jednou z nejzajímavějších aktivit projektu FAIR PLAY. Studenti si mohou místo knížek „půjčit“
osobu se zajímavým životním příběhem, se kterou by si v reálném životě nikdy nepopovídali, a zeptat se jí
na všechno, co je zajímá.
V roce 2016 jsme uspořádali 40 veřejných i neveřejných živých knihoven! Živé knížky si v loňském roce mohli
"přečíst" nejen studenti středních škol, na které je projekt FAIR PLAY zaměřen, ale například i návštěvníci
festivalu Prague Pride.
Kdo jsou „ŽIVÉ KNIHY?“
Mezi osobnosti, se kterými se studenti mohou seznámit, patří příslušníci různých menšin žijících v České
republice. Pro ně je to zároveň jedinečná příležitost podílet se na formování vnímání minorit a předávat
své osobní zkušenosti mladým lidem.
K čemu jsou živé knihovny a kde je najdeme?
Živé knihovny pomáhají studentům překonávat strach z neznámého, získat vlastní zkušenost s příslušníky
menšin a přehodnocovat zažité stereotypy. Amnesty International je realizuje na vybraných školách
a v nízkoprahových klubech, které se do projektu FAIR PLAY zapojují.
Kdo je vymyslel?
Nápad projektu živé knihovny se zrodil v hlavách členů dánského hnutí Stop the violence. Poprvé ho realizovali
na festivalu Roskilde v roce 2000. Od té doby se metoda úspěšně šíří světem, bývá částečně modifikována,
ale myšlenka zůstává stejná.

/Částečně převzato ze stránek https://www.amnesty.cz/ziva-knihovna/

Netradiční příprava na přijímací pohovor
Několik žáků třídy 2. TL, kteří projevili zájem o mimoškolní „kulturní zážitek“, se společně s paní
učitelkou Černou vydalo dne 19. 4. 2018 do divadla Dialog na představení Grönholmova metoda.
V zasedací místnosti mezinárodní firmy DEKIA se sešlo šest kandidátů na vysokou manažerskou
pozici. Adepti měli projít poněkud netradičním výběrovým řízením spočívajícím v tzv. Grönholmově
metodě. Tato metoda je důkladně promyšleným psychologickým testem, jenž by měl zaměstnavateli
pomoci nalézt nejvhodnějšího uchazeče. Kandidáti byli během pohovoru schopni téměř všeho, jen aby
získali vysněné místo. Během toho ovšem na povrch vypluly jejich nejhorší lidské vlastnosti. Nechyběly
lži, přetvářky, manipulace ani ponižování druhých.
Všichni jsme byli mile překvapeni, jak dobře byla inscenace zpracována. Komorní atmosféra divadla
Dialog a výborné výkony všech herců přispěly k pozitivnímu zážitku, který jsme si s sebou odnesli domů.
Nám nezbývá nic jiného, než vám tuto komedii vřele doporučit. Po zhlédnutí tohoto představení již
budete připraveni na jakýkoliv přijímací pohovor. Není nad tvrdou ukázku z praxe, i když se odehrává
jen na divadelních prknech. Naštěstí pro nás…
Josef Krebs a PaedDr. B. Černá
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A CO SPORT?

Lyžařský kurz leden 2018
V letošním roce byly pro třídy 2. ročníků opět připraveny dva termíny lyžařských kurzů. Naše
třída společně se třídou 2. IP jela v prvním termínu. Tento kurz proběhl v lednu letošního roku
v Krkonoších.
Sraz byl v sobotu ráno 6. 1. 2018 na parkovišti u malého TESCA, kde jsme naskládali zavazadla,
lyže a snowboardy do auta s přívěsem a hurá do vlaku. Vyrazili jsme z vlakového nádraží v Plzni. Vlakem
jsme se dopravili až do Trutnova s jedním přestupem v Praze. V Trutnově na nás již čekal moderní
autobus, který nás dopravil do Jánských Lázní, do pensionu Adélka. Tam byl připraven oběd a po něm
jsme se ubytovali v pokojích po čtyřech. Pension nabízel mnoho vyžití, například vířivku, saunu a hernu
s kulečníkem, pingpongovým stolem a stolním fotbalem.
V neděli a ve středu odpoledne byl naplánován výběh na běžkách. Kdo běžky neměl, mohl si je
půjčit v nedaleké půjčovně. Byla legrace sledovat kamarády, kteří je obuli poprvé v životě. K těmto lidem
jsem patřil i já. Nakonec jsme to však zvládli všichni.
Učitelé nám zakoupili čtyřdenní skipas do resortu Černá hora – Pec, v němž bylo 44 kilometrů
sjezdových tratí. Sjezdové lyžování jsme zahájili v pondělí ráno rozdělením do výkonnostních skupin.
Všem zúčastněným se lyžovalo velice dobře díky skvělým podmínkám a vysoké sněhové pokrývce.
V průběhu kurzu odpadali spolužáci, kteří onemocněli nebo se zranili a ve čtvrtek, tedy poslední den
lyžování, nás brázdila svahy pouhá polovina. V pátek 12. 1. 2018 jsme se stejným způsobem jako
do Jánských Lázní dopravili zpět do Plzně.
Lyžařský kurz se povedl, všem se nám tam líbilo. Užili jsme si spoustu legrace a navzájem se
více poznali. Vřele doporučuji všem studentům 2. ročníků, aby se jej také zúčastnili.
David Šleis, 2. G

Ilustrační foto z druhého turnusu (2. TL a 2. PA)
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Tým přírodovědný (PV)
Předseda týmu – Mgr. Aleš Grubr

Výsledky matematického KLOKANA 2018
Kategorie JUNIOR

Kategorie STUDENT

1

Duchek Dominik, 2. IP

58

1

Holotínová Alena, 3. PB

52

2

Janoch Marek, 2. G

48

2

Benešová Kateřina, 3. PB

48

3

Šleis David, 2. G

39

3

Faloutová Aneta, 3. PB

44

4

Lejsek Vítězslav, 1. PB

38

4

Mrázová Veronika, 3. PB

43

5

Drož Jakub, 1. PB

37

5

Vimmer Michal, 3. PA

41

6

Paleček Petr, 1. PB

24

6

Šmídová Pavla, 3. PB

40

7

Jaroš Michal, 3. PB

39

8

Netrhová Kristýna, 3. PA

35

9

Komorous Lukáš, 3. PB

35

10

Sedláček Miroslav, 3. PA

25

11

Kašparová Jiřina, 3. PA

23

Komplexní výuka pro 21. století
Tento jazykolomný název by mohl méně
znalé čtenáře odradit, ale na lyceisty má podobně afrodiziakální účinek, jak otevřený sud
medu na řádně vyhládlého medvěda.
Už od září se v kuloárech probíraly citlivé
informace, kterak co nejlépe sestavit tým, kdo
že bude dramaturgem budoucího dění a který
Bill Gattes se zhostí práce na prezentaci.
Začátek října přivál do kinosálu nejen první
padající listí, ale i nadílku témat, která si přítomní studenti s vervou a nelíčeným nadšením
rozebírali. Studentstvo se posléze rozběhlo
k blikajícím monitorům, by si zablokovalo
témata snů a pak se pustilo do práce.
Během listopadu až února vznikaly monografie nej(h)různější kvality na nejrůznější vybraná témata.
Dubnové obhajoby pak byly opravdickým svátkem, neb kvalita předvedených prezentací jde stále nahoru
a porota se mohla pokochat vším možným – zrcadlovým domem počínaje a klíčícími rostlinami konče.
A jaké bylo pořadí? V 1.TL bylo pořadí následující: Časosběrná videa rostlin, Trombeho stěna,
Netradiční materiály ve stavebnictví, Long Now, Hygroskopičnost, Kofein a Postavme si Stonehenge.
V 2.TL Zrcadlový dům, Bartoloměj v čase, Příhradové konstrukce, Filmování, Jak to dělají v Číně a
Moderní město.. (Pro méně znalé – čtete názvy témat prací soutěžních týmů.)
Nu a já osobně se již velice těším na další ročník.
Dle pravdy zapsal a něco málo si přimyslel Mgr. Aleš Grubr.
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Tým cizí jazyky (CIJ)
Předseda týmu – Mgr. Vladislava Matoušková

Soutěž Angličtinář roku 2017
V listopadu 2017 se naše škola zúčastnila celoevropské soutěže v anglickém jazyce a zde jsou
výsledky:
Jméno

Ročník

Umístění
v rámci naší
školy

Počet bodů z
97

Celkové
umístění

Doležalová K.

3.

1. místo

82,5

3906. místo

Radová N.

1.

2. místo

79,5

5348. místo

Kolbeková L.

3.

3. místo

77,5

6215. místo

Další studenti:
1.
Perk. T
2.
Baxa P.
3.
Vrba A.
4.
Beneda L.
5.
Mallý M.
6.
Majer J.
7.
Stejskal M.

Do soutěže se přihlásilo celkem 398 škol a
9462 studentů z celé Evropské unie.
Naše škola se umístila na krásném 199.
místě!
Všem účastníkům z naší školy děkujeme za
účast a těm nejlepším gratulujeme a rovněž děkujeme
za vzornou reprezentaci naší školy.
Za tým cizích jazyků
Ing. Simona Čiháková

Studenti z Deggendorfu u nás
16. listopadu se uskutečnilo opětovné setkání našich žáků ze třetího ročníku Technického lycea
s jejich vrstevníky z Aloys Fischer Schule v Deggendorfu.
Němečtí žáci měli nejprve možnost poznat prostředí výuky svých českých protějšků v rámci exkurze
po historické budově SPŠ stavební. Navštívili tak řadu odborných učeben a sbírky v expozici v podkroví
školy.
Hlavní bod jejich programu tvořila společná návštěva Techmanie. Zde byly pro žáky připraveny úkoly
a pracovní listy, které měli ve smíšených jazykových skupinách vypracovat. Ocenění zaslouží všichni,
kteří se snažili aktivně využít německý jazyk k dorozumění.
Po prohlídce expozice se ještě podařilo domluvit projekci dvojjazyčného výukového filmu o zdrojích
vody, což byl pro mnohé žáky první osobní kontakt se 3D technologií a umocnil jejich celkový dojem
z vědeckého parku.
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Německá třída byla ze čtvrtiny složená ze žáků z Afriky, Jižní Ameriky a blízkého východu, což řadě
českých žáků umožnilo poznat i vrstevníky, kteří to neměli v životě jednoduché, a obohatilo je to o novou
interkulturní zkušenost.
Projekt byl podpořen prostředky Plzeňského kraje.

MgA. Zbyšek Brůj
Výlet do jazykové školy Tandem - 2. TL
Dne 12. 12. 2017 se naše třída 2. TL vydala na exkurzi do Prahy. Naše cesta začala na hlavním
nádraží v Plzni, odkud jsme vyrazili vlakem do Prahy. Cesta nám zabrala cca hodinu a půl. V Praze jsme
vystoupili na hlavním nádraží a směřovali do metra.
Metro nás dovezlo na stanici Jiřího z Poděbrad. Šli jsme do jazykové školy Tandem, kde se konalo
sezení s rodilými mluvčími z USA a z Anglie. Rozdělili nás na 3 skupiny. S každým instruktorem jsme
diskutovali 45 min. Povídalo se na téma „Vánoce v Americe“, „Život a kultura v Plzni“ a o „Plánování dne
v Londýně“.
Po třech vyučovacích hodinách konverzace angličtiny se naše třída vydala na Václavské náměstí.
Paní učitelky nám daly krátký rozchod. Většina z nás si dala oběd a šla se podívat na vánoční stromeček
na Staroměstském náměstí. Z výletu se naše třída vrátila opět vlakem.
V Tandemu se nám všem velmi líbilo. Měli jsme super instruktory. Je to dobrý zážitek popovídat si
s rodilým mluvčím.
Děkujeme paním učitelkám Kristýně Koudelové a Simoně Čihákové za zprostředkování krásné
naučné exkurze. Těšíme se na další.
Denisa Bozděchová, 2. TL
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Další ak.vity školy…
Adopce na dálku
Naše škola se již mnoho let zapojuje do charitativní akce Adopce na dálku. Od roku 2007
podporujeme druhé dítě v pořadí – dnes již 18 letého chlapce – Govindu Raje z Indie. Tento chlapec
nyní dokončil 11. třídu a chtěl by pokračovat dále na vysoké škole, která končí 15. třídou. Poté by si
chtěl ještě doplnit jeden ročník se zaměřením na účetnictví a kancelářskou administrativu.
Částka na jeden rok činí 4 900 Kč a je splatná ve dvou pololetních splátkách.
Děkuji všem, kteří nám pomohou podpořit tohoto chlapce ve vzdělání a dají mu šanci žít lepší život.
Ing. Simona Čiháková

Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří pro veřejnost se konaly v pátek 24. listopadu 2017
od 14.00 do 17.00 hodin, v sobotu 25. listopadu 2017 od 9.00 do 13.00 hodin
a čtvrtek 8. února 2018 od 14.00 do 17.00 hodin. V těchto dnech si školu přišlo
prohlédnout a něco nového se dozvědět celkem 601 návštěvníků, z toho:
listopad

leden

Dospělí

256

64

Žáci

235
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CELKEM

491

110
/RED/
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Kurz kreslení
Stejně jako v ostatních letech byl i ve školním roce 2017/2018 pro zájem studentů otevřen kurz
kreslení. Kurz byl určen začátečníkům i pokročilým, ke každému zájemci bylo přistupováno individuálně.
Žáci si vyzkoušeli různé techniky, například kresbu tužkou, tuší, vodovými barvami, temperami i
štětcovými fixami. Pro kresbu žáci využívali školní modely, kreslili reálný interiér, ale také svoji vlastní
fantazii. Pro zájemce ze 4. ročníků byla součástí příprava pro talentové zkoušky na vysoké školy.
Pro zpestření byl kurz doplněn hodinou keramiky a modelováním.
Ing. arch. Irena Trčková
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Středoškolská odborná činnost
Školní kolo SOŠ se konalo 13. 3. 2018.
Práce: Penzion pod lopatou - využití vodní a solární energie: Jakub Nekola, 3. TL
Nízkoenergetická rozhledna: Lenka Junková a Klára Netrvalová, 4. PA
Obě práce postoupily do okresního kola.
Okresní kolo proběhlo 5. 4. 2018.
Na prvním místě se umístila práce Penzion pod lopatou, na druhém Rozhledna, obě práce postoupily
do krajského kola.
Krajské kolo se konalo 24. 4. 2018.
Na prvním místě se umístila Rozhledna a postoupila do celostátního kola.
Celostátní kolo proběhlo v červnu 2018.
Rozhledna se umístila na 8. místě.
Zúčastněným děkujeme!

Ing. Jana Petráková

Vizualizace rozhledny a příčný řez.

Spolupráce s firmami
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň se snaží realizovat výuku žáků v souladu s potřebami praxe.
Proběhlo několik přátelských besed s představiteli různých projekčních a realizačních firem na téma
kompetencí našich absolventů. Shodli jsme se, že by absolvent měl mít hlavně zájem, motivaci a chuť
pracovat ve stavebnictví. S motivací přijde úspěch a s úspěchem pak (snad) i peníze.
Škola spolupracuje s mnoha stavebními firmami. Realizujeme odborné exkurze na zajímavé stavby,
probíhají přednášky a semináře, žáci absolvují odbornou praxi na pracovišti firem. V době prázdnin
probíhají brigády a žáci tak mohou najít i pracovní uplatnění po maturitě.
Spolupracující firmy:
BERGER BOHEMIA, a.s.
EUROVIA, a.s.
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Xella CZ, s.r.o.
STRABAG, a.s.
STREICHER Plzeň, spol. s.r.o.

SWIETELSKY STAEVNÍ, s.r.o.
Schiedel, s.r.o.
Ateliér Soukup Opl Švehla, s.r.o.
Správa železniční a dopravní cesty, státní
organizace
DEK stavebniny
Isover - Saint-Gobain
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Výstavy v prostorách školy - 1. patro

Architektura – práce atelieru Ladislava Lábuse a ukázka vlastní tvorby Františka
Košaře
V tomto školním roce jsme zahájili výstavní činnost představením práce našeho bývalého studenta.
František Košař byl studentem SPŠ stavební v Plzni v letech 1998 – 2002. Nyní pracuje v Praze v Atelieru
Ladislava Lábuse.
Na výstavu nám zapůjčil 18 velkoplošných panelů s ukázkami jeho vlastní i ateliérové architektonické
tvorby. Součástí vernisáže byla i zajímavá přednáška s prezentací těch nejzajímavějších prací, se kterými
se autor ve svém profesním životě setkal.
Výstava byla zahájena 12. září 2017.

/Na fotografii je pohled z interiéru vily v Nespekách, navržené výše zmíněným ateliérem/

Když technici tvoří – VI.
Výstava, která zdobila naše chodby ve 2. pololetí šk. roku 2017/18, byla opět, stejně jako po několik
minulých let, sestavena z těch nejzdařilejších prací našich studentů za konec loňského a první polovinu
letošního školního roku. Je vždy těžké vybrat ty, které nakonec skutečně na výstavě visí. Šikovných
studentů máme opravdu hodně! Také témata a techniky, kterými jsou zpracovány, jsou stále rozličnější.
Letos to například byly: kresby architektury podle modelů i vlastní tvorba, olejomalby, návrhy mozaik,
modely vlastních návrhů domů, inspirace architekturou např. v módě, návrhy osobních erbů, ozdobné
abecedy čí vtipné zpracování známých přísloví. Oproti jiným rokům letos přibyly barevné mandaly,
návrhy sgrafit a též zajímavé výplně gotických oken zpracované v programu ArchiCAD.
Výstava byla zahájena 13. února 2018 a bude trvat do konce školního roku, možná i o něco déle.
(Na protější stránce foto z vernisáže a ukázky prací, které vytvořili studenti: Barbora Jelenová, Viktorie
Brychtová, Terezie Farizová, Šimon Beroušek, Miroslav Faist, Tomáš Lang, Eliška Korčíková)
/RED/
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Malá fotoreportáž z posledního zvonění,

které se, jako již tradičně, odehrávalo na školním dvorku ☺
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Slovo na závěr

To by Vincenc Šimerka koukal. Že nevíte, kdo to byl? Inženýr Vincenc Šimerka byl odborník
na kovové konstrukce, kotle a vytápění, zkušený pedagog a první ředitel naší průmyslovky.
Vedl školu 19 let, od jejího vzniku v roce 1885 do roku 1904. Musel to být opravdu moudrý
muž, když to zvládl tak dlouho a činnost ukončil odchodem do výslužby – rozuměj důchodu.
Škola tehdy nepůsobila na Chodském náměstí, ale v centru Plzně, nejdříve v ulici V Šipce a
od roku 1893 v Tylově ulici. Současná budova školy se začala stavět v roce 1915, dokončená
byla až po válce v roce 1920. Zakrátko bude mít 100. výročí od otevření. Vstupními dveřmi a
dlouhými chodbami školy prošlo mnoho generací žáků, učitelů, rodičů, v lavicích tříd se zrodilo
množství zážitků a příběhů. A v sobotu 8. září 2018 prošel vstupními dveřmi a hlavním
schodištěm svatební průvod. Romantická hudba se nesla budovou, nevěsta celá v bílém jako
princezna, ženich v obleku lehce nervózní, dojatí rodiče, prarodiče, hosté. Ona řekla ano, on
řekl ano. Všechno jak má být, opravdová svatba. Ostatně naše krásná, originální a noblesní
budova může lehce konkurovat Plzeňské radnici. Dokonce si myslím, že svatba našich
absolventů v jejich škole byla ještě něčím zcela originální. A to vtipným a milým projevem
oddávajícího, který nevěstu i ženicha dobře zná a dokázal nás všechny rozesmát. To by pan
Šimerka koukal, jaká to byla krása.

Ing. Ivana Raunerová
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Střední průmyslová škola stavební, Plzeň
INFORMACE O ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018
Kontakt na školu
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň
Chodské nám. 2, 301 00 Plzeň
SITUAČNÍ PLÁN ŠKOLY

Webové stránky školy: www.spsstav.cz
E-mail: spsstav@spsstav.cz
Telefon:

378 010 811 spojovatelna
378 010 825 sekretariát školy
378 010 824 školní jídelna
378 010 829 informační centrum

Dopravní spojení: tramvaj č. 4
Redakce děkuje všem, kteří přispěli články, fotografiemi, statistikami i cennými radami
ke vzniku 16. vydání Ročenky školy.
Redakce a grafická úprava ‒ Milena Kutková
Na přebalu Ročenky jsou použity zdařilé práce našich studentů.
Uzávěrka: 3. 10. 2018

48

