
 

 

 

Projekt s názvem My se neztratíme! jsme zpracovali s cílem zlepšit podmínky pro výuku 

technických, přírodovědných oborů, řemesel a motivovat žáky v dalším vzdělávání v těchto 

oborech. Je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

v Pardubickém kraji.  

Záměr se opírá o tři aktivity: 

První z nich je motivace žáků o uvedené obory zavedením nových předmětů, které budou 

nabídnuty žákům volitelnou formou (Technické kreslení, Zpracování filmu a videa, 

Elektrotechnika a Řemeslné práce), a otevření kroužku s rukodělným zaměřením (Ferda 

Mravenec) od 6. ročníku. Je to období, ve kterém se utváří postoje žáků k jejich budoucímu 

profesnímu směřování a na jeho konci probíhá samotná volba vzdělávací cesty. Vycházíme  

rovněž z průzkumu mezi žáky naší školy, kteří přivítali nabídku výše zmíněných aktivit. Také 

sledování statistiky v oborech zvolených k dalšímu studiu potvrdilo nutnost podpořit 

technické a řemeslné vzdělávání 

Aby výuka v těchto předmětech a kroužcích byla pro žáky atraktivní, budou vytvořeny 

vzdělávací materiály pro všechny zmíněné předměty i kroužek. Nedílnou součástí realizace 

této části projektu je rekonstrukce nevyhovujících dílen a prostor pro tento typ výuky, které 

nedostačují potřebám jak prostorově, tak vybavením.  

Druhou aktivitou je nabídka e-learningového výukového prostředí pro rozšíření učiva a 

upevnění znalostí a dovedností. Pilotní ověření on-line podpory proběhlo na 7 předmětech, u 

nichž se potvrdil zájem o tuto formu výuky a sebevzdělávání. Díky projektu vzniknou 
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vzdělávací materiály z matematiky (včetně 1 metodické brožury), geografie, chemie, fyziky, 

biologie, výše uvedených nových předmětů.  

Třetí z aktivit je možnost žáků získat reálnou představu o možnostech  a přínosu studia 

v technických a řemeslných oborech jednak přímou návštěvou zaměstnavatelů i škol, jednak 

kontakt s osobami pracujícími v daných oborech přímo ve škole formou prezentací a besed.  

 

Obsah a vazby projektu přehledně vystihuje schéma:  

 

 

 

Projekt je spolufinancován z evropských strukturálních fondů a ze státního rozpočtu České 

republiky. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 3 472 910,81 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora žáků  

M, Fy, Bi, Ch, geografie,  
řemeslné práce, technické 
kreslení, zpracování 
fotografie a filmu, brožura 
pro  použití Geogebry 

Metodické 
materiály 
pro výuku  

Rekonstrukce 
školních dílen 
a jejich 
zázemí 

Nové předměty, kroužek 

Inovace výuky Motivace žáků 

Exkurze, prezentace, 
setkání se zástupci 

zaměstnavatelů a škol 

e-learningové prostředí 
s výukovými materiály 

Zlepšení kvality výuky technických a řemeslných oborů 


