
Střední škola stavebnictví a dřevozpracující v Ostra-
vě-Zábřehu  vznikla v roce 1949 jako učiliště při staveb-
ních podnicích v Ostravě. V období  let 1996 až 1999 
se postupně sloučila čtyři učiliště původních velkých 
stavebních i rem v Ostravě – Bytostavu, Pozemních 
staveb, Vítkovických staveb a Městského stavebního 
podniku. Vytvořilo se tak učňovské zařízení s rozsáhlým 
zázemím pro výuku stavebních a dřevozpracujících pro-
fesí. Od roku 2001 je škola zřizována Moravskoslezským 
krajem.

Populačním poklesem počtu dětí, zvýšením nabíd-
ky v maturitních oborech v kraji,  snížením společenské 
prestiže řemeslníků i  nekontrolovaným rozšiřováním 
soukromých škol výhradně s maturitními obory však 
došlo k poklesu počtu žáků ve stavebních učebních 
oborech.

Výuka ve škole probíhá ve tříletých a dvouletých 
učebních oborech ukončených závěrečnou zkouškou a 
získáním výučního listu. Škola nabízí vzdělávání rovněž 
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby 
získali kvalii kaci a mohli se úspěšně uplatnit na trhu 
práce.

Pro vyučené zájemce z řad absolventů učebních 
oborů nabízí nástavbové studium pro stavební i dře-
voprofese, které se uskutečňuje denní nebo dálkovou 
formou studia při zaměstnání. Je ukončeno maturitní 
zkouškou.

Součástí výuky odborného výcviku je i produktivní 
práce na zakázkách, zde žáci získávají pocit zodpověd-
nosti vůči zákazníkům, a pokud odvedou dobrou práci, 
jsou i nančně odměňováni.

V posledních letech se podařilo modernizovat 
budovy revitalizací či výstavbou nových prostor a také 
výuku. Zavedením výpočetní techniky v teoretickém 
vyučování,  vybavením nejmodernějšími stroji a nářa-

dím z prostředků Evropské unie a státu v odborném 
výcviku se výuka maximálně zkvalitnila a přizpůsobila 
nejmodernějším trendům v oblasti vzdělávání.

V dalších letech škola plánuje výstavbu nových 
moderních dílen pro výuku oborů Instalatér, Zámeč-
nické práce, Tesař a Truhlář v rámci i nancování z pro-
středků IROP (Integrovaného regionálního operačního 
programu).

V současné době prochází řemesla „materiálovou 
a technologickou revolucí“, a proto je velmi důležité, 
aby se i žáci seznámili s novými materiály i pracovními 
postupy. Pro získávání těchto informací hledá škola 
různé cesty především ve i rmách, kde žáci vykoná-
vají odborný výcvik. Obchodním i rmám umožňuje v 
prostorách školy provádět prezentační akce pro žáky a 
pedagogy. Učni navštěvují odborné výstavy a provozy, 
účastní  se také soutěží zručnosti v jednotlivých řeme-
slných oborech. Škola spolupracuje také s mnoha pro-
fesionálními organizacemi – cechy, klastry, odbornými 
i rmami.

Škola provozuje Centrum pracovní rehabilitace pro 
nezaměstnané ve spolupráci s úřadem práce a Středis-
kem pro mladistvé a nepřizpůsobivou mládež v rámci 
grantu prevence kriminality mládeže Magistrátu města 
Ostravy.  Zajišťuje rovněž kurzy svařování a periodická 
přezkušování pro žáky školy i další zájemce z řad i rem. 

V minulých letech vlivem poklesu žáků škola zrušila 
pro nezájem výuku několika oborů – Podlahář, Klem-
píř, Čalouník, Kamnář, Štukatér a Sklenář. Většina se již 
nikde v Moravskoslezském kraji nevyučuje a obnova 
výuky bude velmi obtížná a nákladná, ne-li nemožná. 
Podpora odborného vzdělávání řemeslníků je sice 
proklamována politiky, ale bez rázných opatření se to 
nepodaří.

www.soustav-ostrava.cz

Vyučit se zedníkem, truhlářem či jinou 
technickou profesí bude stále lákavé

I letos se naše škola, stejně jako v před-
cházejících dvou letech, stala krajským 
organizátorem  soutěže pro ekonomicky 
vzdělávané středoškoláky – Ekonomický 
tým 2016. Vyhlašuje ji Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR spolu s 
Asociací obchodních akademií ČR  jako 
dvoukolovou.  Zapojit se mohou žáci 
maturitních ročníků studijních  oborů 
Obchodní akademie a  Ekonomické lyce-
um.

Celkem sedm středních škol, obchod-
ních akademií  zřizovaných Moravskoslez-
ským krajem, vyslalo tříčlenný tým svých 
nejlepších studentů, aby se v září utkali s 
ostatními. Nejdříve museli formou testo-
vání na PC v prostředí Moodle prokázat 
své znalosti  z  proi lových předmětů stu-
dovaných oborů: ekonomiky, účetnictví, 
ICT a všeobecného přehledu. Již zde si 
ověřili, jak je důležitá spolupráce v týmu, 
protože někdo je více zdatný v  informa-
tice, jinému zase jde lépe účetnictví nebo 
ekonomika a otázky ze všeobecného pře-
hledu nebyly pro každého rovněž snadné.  
Všichni vynaložili maximální energii, aby 
podali co nejlepší výkon. 

Druhá část soutěže byla zaměřena na 
prezentaci odborného ekonomického 
tématu před komisí. Jednotlivé týmy  si v 
průběhu 30 min. připravovaly prezentaci 
na předem neznámé téma  Kam po střed-

ní škole aneb ekonomické zhodnocení 
možností absolventa obchodní akade-
mie. Hodnocení jejich výkonů se zhostila 
odborná komise ve složení: Zuzana Baj-
garová,  místostarostka ÚMOb Poruba, 
Marcela Bučková, která zastupovala Infor-
mační a poradenské středisko pro volbu 
povolání Úřadu práce v Ostravě, a  Dušan 
Tobiáš, ředitel pobočky Komerční banky.

Výsledky týmů studentů obchodních 
akademií z celého Moravskoslezského 
kraje byly na vysoké úrovni. Odborná 
komise konstatovala, že vzdělávání na 
odborných školách ekonomického zamě-
ření je velmi kvalitní a navíc připravuje 
mladé absolventy i v oblasti dnes tak 
důležitých komunikačních a prezentač-
ních dovedností.  

A jak to vše dopadlo? Bronzovou 
medaili získal tým z Gymnázia a Obchod-
ní akademie Orlová, stříbrnou si odnesl 
tým z Obchodní akademie a VOŠ sociální 
Ostrava. Vítězství v letošním ročníku vybo-
jovaly studentky z naší školy. Dominika 
Hořínková, Lucie Krejčí a  Denisa Vrbková 
postupují do celostátního i nále, které v 
tomto roce probíhá rovněž v Moravsko-
slezském kraji, na  Obchodní akademii a 
SOŠ logistické v Opavě. 

Více informací o naší škole najdete na  
www.oa-poruba.cz.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

Obchodní akademie v Porubě má 
nejlepší mladé ekonomy v kraji

OBCHODNÍ AKADEMIE
OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace, Polská 1543/6

Den otevřených dveří 

24. 11. 2016 v době 14.00 — 18.00

OBCHODNÍ AKADEMIEOBCHODNÍ AKADEMIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
– ekonomické zaměření– ekonomické zaměření

1. místo v Ostravě v anketě Střední Roku 2016

✔ E-learningová výuka

✔  Zahraniční odborné stáže

✔  Bohatá projektová činnost

✔  Zahraniční jazykové zájezdy

✔  Vysoká uplatnitelnost absolventů

✔ Tradice od roku 1905

www.oa-poruba.cz
tel.: 597 317 790-3 | e-mail: info@oa-poruba.cz

Srdečně zveme všechny na Den řemesel, 

který se bude konat

16. 11. 2016 od 8 do 12 hodin
Škola s tradicí, profese s uplatněním.

Střední škola stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu, U Studia 33, 
nabízí obory, jejichž absolventi mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce.

Učební obory tříleté, zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou:
36-52-H/01 Instalatér
36-66-H/01 Montér suchých staveb
33-56-H/01 Truhlář
36-67-H/01 Zedník
39-41-H/01 Malíř
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník/Obkladač

Učební obory tříleté s upravenou teoretickou výukou (speciální 
vzdělávací potřeby), zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou:
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
23-51-E/01 Zámečnické práce
36-67-E/01 Zednické práce
33-56-E/01 Truhlářské práce
36-64-E/01 Tesařské práce

Učební obor dvouletý, zakončený závěrečnou učňovskou zkouškou:
36-67-E/02 Stavební práce

Pro obory v kódu označené písmenem „H“ nabízíme nástavbové 
studium v denní i dálkové formě.
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba

36-44-L/51 Stavební provoz

www.soustav-ostrava.cz
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zve všechny 18. 1. 2017 
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 14 hod.

UČEBNÍ OBORY TŘÍLETÉ
» Montér suchých staveb
» Obkladač                                                      
» Zedník » Zednické práce
» Tesař » Tesařské práce  
» Malíř » Malířské práce
» Truhlář » Truhlářské práce
» Instalatér » Zámečnické práce

UČEBNÍ OBOR DVOULETÝ
» Stavební výroba

NÁSTAVBOVÉ  MATURITNÍ  STUDIUM  
denní  i  dálkové

» Dřevařská a nábytkářská výroba » Stavební  provoz

Střední škola stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu, U Studia 33

Škola s tradicí, profese s uplatněním

Čím zvýšit zájem o řemeslné 
profese?

To je velmi složité, neboť by se měla 
především správně nastavit síť škol a 
jejich kapacita nebo reformovat celý sys-
tém. Společnost si musí uvědomit, zda 
potřebuje kvalitní a  odborně připravené 
řemeslníky, nebo značné množství mla-
dých lidí s maturitou, kteří se budou dále 
muset specializovat (učiliště, odborné 
školy a vysoké školy). V nás Češích stá-
le ještě koluje staré „rakousko-uherské“ 
vnímání maturitního vzdělání, tzn.: ten,  
kdo získá maturitu, stává se adeptem 
na zaměstnance libovolného úřadu a již 
nebude muset manuálně pracovat, tedy 
nebude se ani rekvali� kovat na řemeslní-
ka. Stává se to, ale jen výjimečně!

Právě vysoké školy poukazují na vel-
mi slabé znalosti velké části absolventů 
maturitních oborů, vysoké procento jich 
totiž zanechá studia již na začátku.

V současném vzdělávacím  systému 
se zájem o řemesla zvyšuje velmi obtíž-
ně, a proto  by byla zapotřebí následná 
systémová opatření:
1.  propagace řemeslných profesí 

ve společnosti, 
2.  pobídky – stipendia nebo bene� ty pro 

žáky učebních oborů, o které je malý 
zájem 

3.  nové nastavení kapacity všech typů 
škol – na populační pokles, na struk-

turu sítě škol, na kvalitu přijímaných 
žáků 

4.  lépe nastavit daňové úlevy � rmám 

Tato problematika se dotýká právě 
nejvíce škol  s řemeslnými obory, které
postupně zanikají.

Máte i pozitivnější zprávy ze školy?
Ano, začíná přibývat žáků, kteří po 

získání maturity na jiných školách chtějí
získat i výuční list. 

Škole se podařilo v dalším vzdělávání
dospělých úspěšně zavést zkoušky z tzv.
profesních kvali� kací dle Národní sou-
stavy kvali� kací a část dospělých z řad
rekvali� kantů ukončila vzdělávání i závě-
rečnou zkouškou a získala výuční listy. 

Máte vzkaz pro mladé, kteří se dnes 
rozhodují co dál?

Samozřejmě, ti, kteří nejste studijní
typy a nechcete se připravovat ke stát-
ní maturitě, jste zruční a máte zájem o 
zvládnutí odborných činností různých
řemesel, přijďte mezi nás dne 18. ledna 
2017 od 14 hodin, pořádáme v areá-
lu školy  v Ostravě-Zábřehu, U Studia 
33 Den otevřených dveří. Neváhejte a
dokažte, že se práce nebojíte, a můžete 
se stát váženými i dobře placenými
řemeslníky.

OBCHODNÍ AKADEMIE
OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace, Polská 1543/6

Den otevřených dveří 

12. 1. 2017 v době 14.00 — 18.00

OBCHODNÍ AKADEMIEOBCHODNÍ AKADEMIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
– ekonomické zaměření– ekonomické zaměření

1. místo v Ostravě v anketě Střední Roku 2016

✔ E-learningová výuka

✔  Zahraniční odborné stáže

✔  Bohatá projektová činnost

✔  Zahraniční jazykové zájezdy

✔  Vysoká uplatnitelnost absolventů

✔ Tradice od roku 1905

www.oa-poruba.cz
tel.: 597 317 790-3 | e-mail: info@oa-poruba.cz

Studenti porubské Obchodní
akademie vycestují do Irska

Právě v tomto období vrcholí 
na Obchodní akademii v Porubě 
výběr nejlepších studentů 3. roční-
ků, kteří na základě svých studij-
ních výsledků, znalostí angličtiny, 
ICT a osobnostních charakteristik, 
odcestují na celý měsíc květen 
2017 do Irska.  Budou dalšími 
účastníky dvouletého projektu 
ERASMUS+, který je zaměřený na 
zahraniční odborné stáže studentů 
studijních oborů Informační tech-
nologie a  Obchodní akademie. 

Škole se podařilo na tuto aktivi-
tu „S počítačovou gramotností do 
světa“ opakovaně uspět s žádostí 
o  evropský grand. Získala tento-
krát dokonce vyšší � nanční rozpo-
čet než v uplynulých dvou letech. 
To znamená, že stáž bude moci v 
každém roce absolvovat celkem 
patnáct studentů, kteří dostanou 
příležitost vyzkoušet si své odbor-
né vědomosti a dovednosti přímo 
v partnerských � rmách na území 
hlavního města Dublinu.  Kromě 
nenahraditelných pracovních zku-
šeností v zahraničí si prohloubí a 
rozšíří svou jazykovou vybavenost, 
která jim jistě přispěje k snadnější 

uplatnitelnosti na trhu práce, a to i  
v rámci Evropy.   

Stejně jako jejich starší spo-
lužáci získají certi� kovaný doklad 
o absolvování odborné stáže v 
zahraničí, tzv. Europass Mobili-
ta.  Evropský systém kreditů pro 
odborné vzdělávání a  přípravu 
(ECVET), který je součástí tohoto 
certi� kátu, potvrzuje konkrétně 
zvládnuté výsledky učení každým 
jednotlivým účastníkem stáže. 

I v letošním roce tedy dostanou 
šanci další nejlepší studenti – pro-
jekt ERASMUS+ pokračuje! 

Více na www.oa-poruba.cz.
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STŘEDNÍ
ROKU.cz Hlasování o Střední školu Roku 2016

Střední škola titul získala na základě hlasování studentů na www.StredniRoku.cz organizované Asociací studentů a absolventů.
Střední škola tímto získává možnost užívání titulu ke své propagaci.

Asociace studentů a absolventů ve spolupráci s McDonald's Česká republika uděluje

Daniel Suchánek
prezident Asociace studentů a absolventů

Tomasz Rogacz
generální ředitel McDonald's CZ & SK

 Obchodní akademii Ostrava - Poruba 
2. místo v hodnocení

Střední Roku 2016
v Moravskoslezském kraji



 

 
 

 

 

Potvrzení o účasti 
 

 

Miroslava Budirská 
 

 

 

reprezentující střední školu 
 

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 

 

se zúčastnila překladatelské soutěže Juvenes Translatores,  

kterou dne 24. listopadu 2016 pořádala Evropská komise ve všech členských státech EU 

  

 
 

Rytis Martikonis 

generální ředitel Generálního ředitelství 
pro překlady  

 
 

 
Elisabetta Degiampietro 

vedoucí projektu 



Studenti porubské Obchodní
akademie vycestují do Irska

Právě v tomto období vrcholí 
na Obchodní akademii v Porubě 
výběr nejlepších studentů 3. roční-
ků, kteří na základě svých studij-
ních výsledků, znalostí angličtiny, 
ICT a osobnostních charakteristik, 
odcestují na celý měsíc květen 
2017 do Irska.  Budou dalšími 
účastníky dvouletého projektu 
ERASMUS+, který je zaměřený na 
zahraniční odborné stáže studentů 
studijních oborů Informační tech-
nologie a  Obchodní akademie. 

Škole se podařilo na tuto aktivi-
tu „S počítačovou gramotností do 
světa“ opakovaně uspět s žádostí 
o  evropský grand. Získala tento-
krát dokonce vyšší fi nanční rozpo-
čet než v uplynulých dvou letech. 
To znamená, že stáž bude moci v 
každém roce absolvovat celkem 
patnáct studentů, kteří dostanou 
příležitost vyzkoušet si své odbor-
né vědomosti a dovednosti přímo 
v partnerských fi rmách na území 
hlavního města Dublinu.  Kromě 
nenahraditelných pracovních zku-
šeností v zahraničí si prohloubí a 
rozšíří svou jazykovou vybavenost, 
která jim jistě přispěje k snadnější 

uplatnitelnosti na trhu práce, a to i  
v rámci Evropy.   

Stejně jako jejich starší spo-
lužáci získají certifi kovaný doklad 
o absolvování odborné stáže v 
zahraničí, tzv. Europass Mobili-
ta.  Evropský systém kreditů pro 
odborné vzdělávání a  přípravu 
(ECVET), který je součástí tohoto 
certifi kátu, potvrzuje konkrétně 
zvládnuté výsledky učení každým 
jednotlivým účastníkem stáže. 

I v letošním roce tedy dostanou 
šanci další nejlepší studenti – pro-
jekt ERASMUS+ pokračuje! 

Více na www.oa-poruba.cz.
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