
 
 

  

PROJEKT   

 

PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 

 

 POMOCNÁ RUKA ŽÁKŮM ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

 

Nedílnou součástí práce pedagogů na středních školách se staly projekty.  Zaměření projektů 

je velmi široké a svým rozsahem pokrývají celou škálu potřeb středních škol. Jedná se především 

o projekty zaměřené na zlepšení a zkvalitnění výuky na jednotlivých školách, vybavení dílen stroji 

a nářadím, ale i například mezinárodní projekty zaměřené na spolupráci škol z různých zemí. 

          Projektem, který se částečně vymyká svým cílem a obsahem od ostatních projektů, je projekt 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v olomouckém kraji. 

Jedná se o projekt zaměřený na spolupráci středních a základních škol, jehož cílem je navázání 

hlubší spolupráce mezi jednotlivými stupni škol a usnadnění žákům základních škol jejich 

rozhodování o svém budoucím povolání.  

 

Partneři projektu jsou tyto základní školy: 

ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, p.o. , Lidická 9, 

Základní škola a Mateřská škola Tršice, p.o.. 

Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, p.o. 

1ZŠ Olomouc, Stupkova 16 , p. o. 

ZŠ sv. Voršily, Aksamitova 6, Olomouc 

ZŠ Heyrovského 460/33, Olomouc 

 

 Projekt  nabízí pro žáky základních škol jedinečnou možnost blíže se seznámit s některými 

technickými obory, a to formou návštěvy školy přímo v jejich odborných dílnách. Zde si mohou 

vyzkoušet svoji manuální zručnost. Například Škola střední polytechnická z Olomouce, zajistí  

ve svých dílnách pracoviště pro jednotlivé žáky s pracovním nářadím, aby mohli zhotovit pod 

odborným dohledem učitele odborného výcviku jednoduchý výrobek z kovu či dřeva,  který si 

mohou odnést domů. Tato spolupráce navazuje na ŠVP základních škol v pracovním vyučování 

a tím zajišťuje vzájemnou propojenost výuky mezi ZŠ a SŠ. Každá z šesti partnerských ZŠ 

v Olomouckém kraji, která je zapojena do projektu vyšle na Střední školu polytechnickou skupinu 

žáků s učitelem, a tam je připraven zajímavý „pracovní“ program. 

  

Další aktivitou je možnost navštívit s žáky, formou exkurze, výrobní prostory odborných firem, kde 

žáci uvidí samotný pracovní a výrobní proces. Tyto exkurze budou probíhat nejen v Olomouci, ale 

i v blízkém okolí. Pro žáky ZŠ a jejich pedagogický doprovod bude zajištěn autobus pro přepravu 

mezi jednotlivými městy. Navštíví firmy zaměřené například na výrobu nábytku, dřevostaveb, 

výrobu sporáků, stavebních prefabrikátů, strojírenské firmy a autoservisy. Firmy nebyly vybrány 

náhodně. Jedná se o odvětví, pro které Střední škola polytechnická připravuje své žáky jako 

budoucí odborníky. Náplň výuky na SŠP tvoří nabídka 12 učebních oborů tříletých (strojní 

mechanik, karosář, klempíř-stavební výroba, automechanik, autoelektrikář, truhlář, kominík, malíř 

a lakýrník, instalatér, tesař, zedník, obkladač), 2 obory pro žáky za speciálních škol  

(klempířské práce, zednické práce), a 2 studijní čtyřleté maturitní obory (mechanik instalatérských 

a elektrotechnických zařízení, technická zařízení budov). 

         Všichni, kteří jsou aktivně zapojeni do projektu na podporu technického vzdělávání, věří,  



 
 

  

že jeho hlavní cíl, podpořit zájem žáků základních škol o technické obory na středních školách, 

bude naplněn, a v příštích letech se tak postupně uspokojivě vyřeší nedostatek odborníků těchto 

profesí v odborných firmách. 

 

Zpracoval: Bc. Karel Klumpler 

 
 

 



 
 

  

 


