
VÝUKOVÝ MODUL 

Název projektu:
Přírodovědné a technické 
vzdělávání Ústeckého kraje
Reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0005

VÝUKOVÝ MODUL 

ŘEMESLA

VÝUKOVÝ MODUL 

Nositel projektu:
Ústecký kraj

Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem



Obsah

Obsah ................................................................

1. Popis dané oblasti ................................

1.1 Současný stav a trend řemeslného vzdělávání a jeho vazba na RVP

2. Bariéry výuky, silné a slabé stránky

3. Projekty realizované v rámci OPVK zaměřené na podporu řemesel

3.1 Projekt – Propagace řemeslných a technických oborů

3.2 Projekt – NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I BUDOUCNOST

3.3 Projekt – Krušnohorská hračka

3.4 Projekt – Výuka  - Komunikace 

4. Využití výstupů z projektů ve školách

4.1 Pomůcky, didaktické panely

4.2 Metodiky, příručky................................

4.3 Publikace, časopisy, pracovní listy

4.4 DVD, SW hry, flashové hry, www

5. Metody a formy výuky................................

6. Shrnutí................................................................

¨

2

................................................................................................

................................................................................................

stav a trend řemeslného vzdělávání a jeho vazba na RVP

Bariéry výuky, silné a slabé stránky ................................................................

rámci OPVK zaměřené na podporu řemesel ................................

Propagace řemeslných a technických oborů ................................

NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I BUDOUCNOST ................................

Krušnohorská hračka................................................................

Komunikace - Praxe ................................................................

projektů ve školách................................................................

................................................................

................................................................................................

4.3 Publikace, časopisy, pracovní listy ................................................................

4.4 DVD, SW hry, flashové hry, www ................................................................

................................................................................................

................................................................................................

..............................................2

.....................................................3

stav a trend řemeslného vzdělávání a jeho vazba na RVP ................................3

..........................................................4

.........................................5

...........................................................5

.....................................................7

...............................................................9

..............................................9

......................................................11

.................................................................12

.................................................12

.......................................................13

.........................................................14

..............................................14

.....................................16



1. Popis dané oblasti

1.1 Současný stav a trend řemeslného vzdělávání a jeho vazba na RVP

Aktuální stav na trhu práce nejen v

kvalifikovaných pracovníků a specialistů v oborech

straně úřady práce disponují dlouhými seznamy uchazečů o zaměstnání, kteří nemají teoretickou šanci 

získat uplatnění v oboru, který vystudovali.

Existuje celá řada projektů, studií a analýz, které dokladují, že je nezbytná podpora technického a 

řemeslného vzdělávání v oborech, které jsou v

vazbě na poptávku místních firem. 

V současné době převládá ve spo

ohodnocení technicky zaměřených oborů a řemesel. 

řemeslných a technických oborů 

z těchto oborů hovoří i stále častější a užší spolupráce odborných škol a učilišť s

zaměstnavateli.

Je důležité, aby si nastupující gene

je potřeba přiblížení řemesel nejen 

povolání, ale i žákům SŠ před dokončením jejich studia.

Žáci by měli být dostatečně informováni o tom, které profese na trhu práce chybí a které jsou klíčové pro 

rozvoj regionálního hospodářství. Měli by dostat informaci o tom, co dané pracovní pozice představují a 

s jakými platovými možnostmi a profesním růstem mohou počítat. 

Společnost by měla vyvrátit mýtus o nízké prestiži a perspektivě řemesel a technických oborů a měla by 

poukázat na potenciální uplatnění zájemců v

K naplnění cílů  RVP přispěly také projekty, které byly podpořeny v

možností jejich využití jsou nosnou částí tohoto materiálu. Projekty a jejich výstupy prezent

v tomto výukovém modulu vhodným a názorným způsobem zohledňují a konkretizují cílové kompetence 

RVP. Popisované výstupy projektů vytvářejí prostor pro zavádění efektivních výukových metod do výuky 

na ZŠ i SŠ. Výstupy vychází z praxe a reflektují trh v

Oblast podpory řemeslného vzdělávání a její aplikace je zakotvena v

zejména v oblasti Člověk a svět práce:
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Současný stav a trend řemeslného vzdělávání a jeho vazba na RVP

Aktuální stav na trhu práce nejen v Ústeckém kraji je takový, že většina podniků hlásí 

ovníků a specialistů v oborech technického a řemeslného zaměření. Na druhé 

straně úřady práce disponují dlouhými seznamy uchazečů o zaměstnání, kteří nemají teoretickou šanci 

oboru, který vystudovali.

uje celá řada projektů, studií a analýz, které dokladují, že je nezbytná podpora technického a 

oborech, které jsou v daném regionu nejvýznamnější a nejpotřebnější ve 

vazbě na poptávku místních firem. 

současné době převládá ve společnosti řada předsudků a falešných mýtů o nízké prestiži a špatném 

cky zaměřených oborů a řemesel. Je proto potřeba se zaměřit na plošné představení 

řemeslných a technických oborů nejen žákům, ale i pedagogům a veřejnosti. O rostoucí pers

stále častější a užší spolupráce odborných škol a učilišť s

Je důležité, aby si nastupující generace uvědomila budoucnost technických a řemeslných

je potřeba přiblížení řemesel nejen žákům ZŠ a jejich rodičům v dostatečném předstihu před výběrem 

povolání, ale i žákům SŠ před dokončením jejich studia.

Žáci by měli být dostatečně informováni o tom, které profese na trhu práce chybí a které jsou klíčové pro 

í. Měli by dostat informaci o tom, co dané pracovní pozice představují a 

jakými platovými možnostmi a profesním růstem mohou počítat. 

Společnost by měla vyvrátit mýtus o nízké prestiži a perspektivě řemesel a technických oborů a měla by 

nciální uplatnění zájemců v praxi.

naplnění cílů  RVP přispěly také projekty, které byly podpořeny v rámci OPVK. Popis výstupů a návrhy 

jsou nosnou částí tohoto materiálu. Projekty a jejich výstupy prezent

vhodným a názorným způsobem zohledňují a konkretizují cílové kompetence 

RVP. Popisované výstupy projektů vytvářejí prostor pro zavádění efektivních výukových metod do výuky 

praxe a reflektují trh v Ústeckém kraji. 

st podpory řemeslného vzdělávání a její aplikace je zakotvena v Rámcovém vzdělávacím programu 

a svět práce:

Současný stav a trend řemeslného vzdělávání a jeho vazba na RVP

Ústeckém kraji je takový, že většina podniků hlásí nedostatek 

technického a řemeslného zaměření. Na druhé 

straně úřady práce disponují dlouhými seznamy uchazečů o zaměstnání, kteří nemají teoretickou šanci 

uje celá řada projektů, studií a analýz, které dokladují, že je nezbytná podpora technického a 

daném regionu nejvýznamnější a nejpotřebnější ve 

lečnosti řada předsudků a falešných mýtů o nízké prestiži a špatném 

Je proto potřeba se zaměřit na plošné představení 

žákům, ale i pedagogům a veřejnosti. O rostoucí perspektivě 

stále častější a užší spolupráce odborných škol a učilišť s konkrétními 

race uvědomila budoucnost technických a řemeslných oborů. Proto 

dostatečném předstihu před výběrem 

Žáci by měli být dostatečně informováni o tom, které profese na trhu práce chybí a které jsou klíčové pro 

í. Měli by dostat informaci o tom, co dané pracovní pozice představují a 

Společnost by měla vyvrátit mýtus o nízké prestiži a perspektivě řemesel a technických oborů a měla by 

rámci OPVK. Popis výstupů a návrhy 

jsou nosnou částí tohoto materiálu. Projekty a jejich výstupy prezentované 

vhodným a názorným způsobem zohledňují a konkretizují cílové kompetence 

RVP. Popisované výstupy projektů vytvářejí prostor pro zavádění efektivních výukových metod do výuky 

Rámcovém vzdělávacím programu 



 práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti,

 práce s technickými materiály, design a konstruování

Mezi základní očekávané výstupy z

 vytvoření jednoduchých postupů různých předmětů z

 vytváření výrobků z daných materiálů

 volba vhodných pracovních pomůcek, nástrojů a náčiní

 zvládnutí elementárních dovedností a činností při práci se stavebnicemi, jejich montáž a demontáž

 jednoduché práce s technickými materiály a dodržování technologické kázně

 řešení technických úkolů s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

 užívání technické dokumentace

 sestavení podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model

 návrh a sestavení konstrukčních prvků a ověření a porovnání jejich funkčnosti, nosnosti, stability aj.

 provedení montáže, demontáže a údržby jednoduch

Níže zmiňovaný projekt NAŠI TRUHLÁŘI = BUDOUCNOST I

v oblasti vazeb a vlivů dřevozpracujícího průmyslu na tvorb

Člověk a životní prostředí.

2. Bariéry výuky, silné a slabé stránky

Obecně je možno konstatovat, že společnost jako 

oborů vidí vztah společnosti k těmto oborům jako takovým. 

Identifikovanými bariérami jsou: 

 nízký zájem žáků o učební obory

nižší počet žáků ze ZŠ do SŠ

 společenská podpora maturitního studia

 nízká úroveň financování odborného školství ze státního rozpo

 nedostatečná spolupráce podniků a

 nedostatečně vytvořené podmínky ze strany firem odpovídající pracovním, mzdovým a sociálním 

potřebám absolventů,

 nekoncepční řešení výše uvedených problémů z hlediska ústředních orgánů
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ateriálem, konstrukční činnosti,

technickými materiály, design a konstruování.

ávané výstupy z RVP patří tyto činnosti, které by žáci měli zvládat:

ytvoření jednoduchých postupů různých předmětů z tradičních i netradičních materiálů

daných materiálů,

olba vhodných pracovních pomůcek, nástrojů a náčiní,

vládnutí elementárních dovedností a činností při práci se stavebnicemi, jejich montáž a demontáž

technickými materiály a dodržování technologické kázně

vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí

žívání technické dokumentace,

estavení podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model

ávrh a sestavení konstrukčních prvků a ověření a porovnání jejich funkčnosti, nosnosti, stability aj.

rovedení montáže, demontáže a údržby jednoduchých předmětů a zařízení

projekt NAŠI TRUHLÁŘI = BUDOUCNOST I TRADICE řeší

oblasti vazeb a vlivů dřevozpracujícího průmyslu na tvorbu a využití životního prostředí v

lné a slabé stránky

Obecně je možno konstatovat, že společnost jako bariéru v akceptaci technických a řemeslných 

vidí vztah společnosti k těmto oborům jako takovým. 

Identifikovanými bariérami jsou: 

ízký zájem žáků o učební obory, který je ovlivněn i demografickým vývojem, který přináší stále 

,

polečenská podpora maturitního studia,

ízká úroveň financování odborného školství ze státního rozpočtu, zvláště pak učebních oborů

edostatečná spolupráce podniků a škol při odborné přípravě žáků,

edostatečně vytvořené podmínky ze strany firem odpovídající pracovním, mzdovým a sociálním 

ekoncepční řešení výše uvedených problémů z hlediska ústředních orgánů

RVP patří tyto činnosti, které by žáci měli zvládat:

tradičních i netradičních materiálů,

vládnutí elementárních dovedností a činností při práci se stavebnicemi, jejich montáž a demontáž,

technickými materiály a dodržování technologické kázně,

vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí,

estavení podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model,

ávrh a sestavení konstrukčních prvků a ověření a porovnání jejich funkčnosti, nosnosti, stability aj.,

ých předmětů a zařízení.

TRADICE řeší též průřezové téma 

u a využití životního prostředí v oblasti 

technických a řemeslných 

vývojem, který přináší stále 

čtu, zvláště pak učebních oborů,

edostatečně vytvořené podmínky ze strany firem odpovídající pracovním, mzdovým a sociálním 

ekoncepční řešení výše uvedených problémů z hlediska ústředních orgánů.



Pozitivně lze hodnotit situaci posledních cca 5ti let, kdy zejména s

vzdělávání v rámci OPVK, byl nastartován systém celorepublikové podpory řemesl

vzdělávání. Díky této podpoře došlo ke konkrétním krokům, které l

 nastartování spolupráce mezi ZŠ a SOŠ či SOU; realizace ukázkových dní a exkurzí

 nastartování spolupráce mezi SOŠ, SOU a zaměstnavateli; exkurze, besedy, stáže

 podpora problematiky ze strany sociálních partnerů 

 financování aktivit vedoucích k

 realizace besed, exkurzí a stáží u zaměstnavatelů jak pro žáky, tak pro pedagogy; spolupráce 

s odborníky z praxe,

 vznik řady výukových materiálů pro žáky i pro pedagogy 

listy, DVD, SW hry, …

 vybavení školních dílen,

 popularizace technických a řemeslných oborů

 zahraniční stáže,

 diskuse problému na republikové úrovni, 

3. Projekty realizované v rámci OPVK zaměřené na podporu řemesel

V kapitole informujeme o projektech OPVK zaměřených na podporu řemesel na základních a středních 

školách, jejichž náplň a výstupy stojí za bližší pozornost pedagogických pracovníků. 

3.1 Projekt – Propagace řemes

Řešitel projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad 

Labem, příspěvková organizace, Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem

Partner projektu: Střední odborná škola EDUCHEM, a.s., Okružní 128, 435 13 

Meziboří; SEDUCTUS, s.r.o., Moskevská 14/1, 434 01 Most 

Zapojené školy: Střední škola energetická a stavební, Chomutov; Stření škola 

elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem; Střední odborná škola a střední odborné 

učiliště, Podbořany; Střední průmyslová škola technická Varnsdorf

Webové stránky projektu: www.remesla

Základní informace: 

Cílem projektu bylo dostat do povědomí především žáků druhého stupně základních škol, výchovných 

poradců působících na ZŠ, pedagogů a potažmo i rodičů žáků ZŠ, veřejnosti a zaměstnavatele 

možnosti studia řemeslných a technických oborů v

představení technických a řemeslných oborů v
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situaci posledních cca 5ti let, kdy zejména s ohledem na podporu technického 

rámci OPVK, byl nastartován systém celorepublikové podpory řemesl

. Díky této podpoře došlo ke konkrétním krokům, které lze hodnotit jako

astartování spolupráce mezi ZŠ a SOŠ či SOU; realizace ukázkových dní a exkurzí

astartování spolupráce mezi SOŠ, SOU a zaměstnavateli; exkurze, besedy, stáže

odpora problematiky ze strany sociálních partnerů – hospodářských komor, svazů, 

inancování aktivit vedoucích k podpoře technického a řemeslného vzdělávání

ealizace besed, exkurzí a stáží u zaměstnavatelů jak pro žáky, tak pro pedagogy; spolupráce 

znik řady výukových materiálů pro žáky i pro pedagogy – metodiky, časopisy, katalogy, pracovní 

opularizace technických a řemeslných oborů,

iskuse problému na republikové úrovni, příprava podpory i pro další programové 

rámci OPVK zaměřené na podporu řemesel

kapitole informujeme o projektech OPVK zaměřených na podporu řemesel na základních a středních 

školách, jejichž náplň a výstupy stojí za bližší pozornost pedagogických pracovníků. 

Propagace řemeslných a technických oborů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad 

Labem, příspěvková organizace, Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem

Střední odborná škola EDUCHEM, a.s., Okružní 128, 435 13 

Meziboří; SEDUCTUS, s.r.o., Moskevská 14/1, 434 01 Most 

Střední škola energetická a stavební, Chomutov; Stření škola 

elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem; Střední odborná škola a střední odborné 

učiliště, Podbořany; Střední průmyslová škola technická Varnsdorf

www.remesla-uk.cz

Cílem projektu bylo dostat do povědomí především žáků druhého stupně základních škol, výchovných 

poradců působících na ZŠ, pedagogů a potažmo i rodičů žáků ZŠ, veřejnosti a zaměstnavatele 

studia řemeslných a technických oborů v rámci celého Ústeckého kraje. Prioritou bylo 

kých a řemeslných oborů v kraji.

ohledem na podporu technického 

rámci OPVK, byl nastartován systém celorepublikové podpory řemeslného a technického 

jako přínosné:

astartování spolupráce mezi ZŠ a SOŠ či SOU; realizace ukázkových dní a exkurzí,

astartování spolupráce mezi SOŠ, SOU a zaměstnavateli; exkurze, besedy, stáže,

hospodářských komor, svazů, cechů,

podpoře technického a řemeslného vzdělávání,

ealizace besed, exkurzí a stáží u zaměstnavatelů jak pro žáky, tak pro pedagogy; spolupráce 

metodiky, časopisy, katalogy, pracovní 

příprava podpory i pro další programové období.

rámci OPVK zaměřené na podporu řemesel

kapitole informujeme o projektech OPVK zaměřených na podporu řemesel na základních a středních 

školách, jejichž náplň a výstupy stojí za bližší pozornost pedagogických pracovníků. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad 

Labem, příspěvková organizace, Neklanova 1806, 413 26 Roudnice nad Labem

Střední odborná škola EDUCHEM, a.s., Okružní 128, 435 13 

Střední škola energetická a stavební, Chomutov; Stření škola 

elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem; Střední odborná škola a střední odborné 

Cílem projektu bylo dostat do povědomí především žáků druhého stupně základních škol, výchovných 

poradců působících na ZŠ, pedagogů a potažmo i rodičů žáků ZŠ, veřejnosti a zaměstnavatele 

rámci celého Ústeckého kraje. Prioritou bylo 



Projekt vznikl z důvodu snižujícího se zájmu o učební obory a potřebou plošného představení řemesel 

v kraji tak, aby bylo podpořeno technické a řemeslné vzdělávání a žáci ZŠ dostali v

předstihu před výběrem povolání relevantní informace.

Projekt propagoval celkem deset oblastí:

 strojírenství (obráběč kovů, nástrojař)

 elektroenergetika a technika (elektrikář,

 stavebnictví (zedník, tesař, truhlář, klempíř)

 technické zařízení budov (instalatér)

 doprava (automechanik, autoklempíř)

 chemický průmysl (provozní technik)

 ICT technologie (mechatronik)

 zemědělství a lesnictví (opravář zemědě

 hutnictví a slévárenství (slévač

 dřevozpracující průmysl (umělecký truhlář)

Výstupy projektu: 

 Metodické manuály pro besedy na ZŠ, ukázkové dny a exkurze ve firmách

 Metodický materiál pro BESEDY: poskytuje obecné vodítko pro 

ZŠ s podrobným popisem pro přípravu a realizaci vlastní besedy.

 Metodický materiál pro UKÁZKOVÉ DNY: poskytuje vodítko pro celodenní akci určenou pro 

více ZŠ v rozsahu 4-

v prostorách SOŠ nebo

 Metodický materiál pro EXKURZE: poskytuje vodítko pro 60ti min. 

konkrétního zaměstnavatele.

 Katalog řemesel

Katalog obsahuje 10 jednotlivých projektem řešených oblastí v

oblasti, popis vybraných profesí, možnost pracovního uplatnění a rozhovor s

z praxe. Součástí jsou i přílohy s

průměrných hrubých mezd v

Součástí je i DVD s hrami a motivačním filmem (viz níže).

 Časopis Řemesla

Propagační materiál jednotlivých oblastí, který zajímavou a vtipnou formou přibližuje řemeslné a 

technické obory.
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důvodu snižujícího se zájmu o učební obory a potřebou plošného představení řemesel 

ylo podpořeno technické a řemeslné vzdělávání a žáci ZŠ dostali v

předstihu před výběrem povolání relevantní informace.

Projekt propagoval celkem deset oblastí:

trojírenství (obráběč kovů, nástrojař),

lektroenergetika a technika (elektrikář, mechanik-elektronik),

tavebnictví (zedník, tesař, truhlář, klempíř),

echnické zařízení budov (instalatér),

oprava (automechanik, autoklempíř),

hemický průmysl (provozní technik),

ronik),

emědělství a lesnictví (opravář zemědělských strojů),

utnictví a slévárenství (slévač - formíř),

řevozpracující průmysl (umělecký truhlář).

Metodické manuály pro besedy na ZŠ, ukázkové dny a exkurze ve firmách

Metodický materiál pro BESEDY: poskytuje obecné vodítko pro 90ti min. besedu ve třídě na 

podrobným popisem pro přípravu a realizaci vlastní besedy.

Metodický materiál pro UKÁZKOVÉ DNY: poskytuje vodítko pro celodenní akci určenou pro 

-6 hodin nebo pouze pro 1 třídu v rozsahu 60 min, která pr

SOŠ nebo SOU.

Metodický materiál pro EXKURZE: poskytuje vodítko pro 60ti min. 

konkrétního zaměstnavatele.

Katalog obsahuje 10 jednotlivých projektem řešených oblastí v členění: všeobecný popis dané 

oblasti, popis vybraných profesí, možnost pracovního uplatnění a rozhovor s

praxe. Součástí jsou i přílohy s charakteristikou hospodářství a trhu práce v

průměrných hrubých mezd v profesích, přehled škol v ÚK, kde lez příslu

hrami a motivačním filmem (viz níže).

Propagační materiál jednotlivých oblastí, který zajímavou a vtipnou formou přibližuje řemeslné a 

důvodu snižujícího se zájmu o učební obory a potřebou plošného představení řemesel 

ylo podpořeno technické a řemeslné vzdělávání a žáci ZŠ dostali v dostatečném 

Metodické manuály pro besedy na ZŠ, ukázkové dny a exkurze ve firmách

90ti min. besedu ve třídě na 

Metodický materiál pro UKÁZKOVÉ DNY: poskytuje vodítko pro celodenní akci určenou pro 

rozsahu 60 min, která probíhá 

Metodický materiál pro EXKURZE: poskytuje vodítko pro 60ti min. akci, která probíhá u 

členění: všeobecný popis dané 

oblasti, popis vybraných profesí, možnost pracovního uplatnění a rozhovor s úspěšným člověkem 

charakteristikou hospodářství a trhu práce v ÚK, přehled 

ÚK, kde lez příslušné obory studovat. 

Propagační materiál jednotlivých oblastí, který zajímavou a vtipnou formou přibližuje řemeslné a 



 DVD film o řemeslných oborech

10 cca desetiminutových filmů zajímavým způsobem přib

http://www.remesla-uk.cz/filmy.html

 Flashové hry

Interaktivní flashové hry (Cihly, Směs malty, Šrouby), které zábavnou formou netradič

řemesla. Dostupné jsou na http://www.remesla

 Webové stránky a propagační činnost

Různorodé informace o řemeslných a technických oborech využitelné nejen pro žáky ZŠ 

www.remesla-uk.cz.

 Mnemotechnické pomůcky

Doplňkové pomůcky k prezentaci řemesel 

mnemotechnických pomůcek 

 Strojírenství – Model vyvrtávačky WHN 13 CNC, Model stolního soustruhu Opti D

 Elektroenergetika – Žákovská demonstrační souprava

 Stavebnictví a Technické zařízení budov 

 Doprava – Řez benzínovým motorem, RC model osobního automobilu s

Nitro Buggy model osobního automobilu s

osobního automobilu s benzínovým motorem

 Chemický průmysl – Demonstrační souprava, Labor

 ICT technologie – ICT elektronika (stavebnice), Model automatizace v

výstavby, Alternativní zdroj elektrické energie

 Zemědělství a lesnictví – Elektrický technický měřící panel, Sada modelů zemědělské te

 Hutnictví a slévárenství –

 Dřevozpracující průmysl –

3.2 Projekt – NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I BUDOUCNOST

Řešitel projektu: Střední odborná škola Litvínov

Partner projektu: Okresní hospodářská komora Most 

Webové stránky: http://www.skolahamr.cz

projektu-nasi-truhlari-tradice-i-budoucnost.aspx
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DVD film o řemeslných oborech

utových filmů zajímavým způsobem přibližuje konkrétní řemeslné obory 

uk.cz/filmy.html.

Interaktivní flashové hry (Cihly, Směs malty, Šrouby), které zábavnou formou netradič

http://www.remesla-uk.cz/filmy.html.

Webové stránky a propagační činnost

Různorodé informace o řemeslných a technických oborech využitelné nejen pro žáky ZŠ 

prezentaci řemesel – možnost výpůjčky prostřednictvím Půjčovny 

mnemotechnických pomůcek – www.remesla-uk.cz/pujcovna.html. K zapůjčení je:

Model vyvrtávačky WHN 13 CNC, Model stolního soustruhu Opti D

Žákovská demonstrační souprava.

Stavebnictví a Technické zařízení budov – Velký a malý skládací model domku

Řez benzínovým motorem, RC model osobního automobilu s

Nitro Buggy model osobního automobilu s benzínovým motorem, RC Nitro Hummer model 

benzínovým motorem.

Demonstrační souprava, Laboratorní mikroskop s

ICT elektronika (stavebnice), Model automatizace v

výstavby, Alternativní zdroj elektrické energie.

Elektrický technický měřící panel, Sada modelů zemědělské te

Zařízení na roztavení kovu a odlití jednoduchého odlitku

– Desky s truhlářským nářadím, Model dřevěného stolku

NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I BUDOUCNOST

Střední odborná škola Litvínov-Hamr, Mládežnická 236, 435 42 Litvínov 

Okresní hospodářská komora Most 

http://www.skolahamr.cz; http://www.ohk-most.cz/projekty

budoucnost.aspx

ližuje konkrétní řemeslné obory 

Interaktivní flashové hry (Cihly, Směs malty, Šrouby), které zábavnou formou netradičně přibližují 

Různorodé informace o řemeslných a technických oborech využitelné nejen pro žáky ZŠ –

možnost výpůjčky prostřednictvím Půjčovny 

zapůjčení je:

Model vyvrtávačky WHN 13 CNC, Model stolního soustruhu Opti D.

Velký a malý skládací model domku.

Řez benzínovým motorem, RC model osobního automobilu s elektromotorem, RC 

benzínovým motorem, RC Nitro Hummer model 

atorní mikroskop s příslušenstvím.

ICT elektronika (stavebnice), Model automatizace v objektu občanské 

Elektrický technický měřící panel, Sada modelů zemědělské techniky.

Zařízení na roztavení kovu a odlití jednoduchého odlitku.

truhlářským nářadím, Model dřevěného stolku.

Hamr, Mládežnická 236, 435 42 Litvínov 

most.cz/projekty-1/ohk-most-je-partnerem-



    Základní informace:

Projekt byl zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku truhlářských oborů na škole, a to ve dvou 

rovinách. V první řadě se jednalo o zvyšování motivace žáků vyšších ročníků ZŠ ke vzdělávání v

oborech formou ukázkových dnů přímo v

V druhé řadě se pak jednalo o zkvalitnění teoretické a praktické výuky oboru truhlář.

Výstupy projektu: 

 Pracovní listy (skripta)

Pracovní listy jsou rozloženy do kapitol:

 lesní hospodářství jako základ tvorby životního prostředí a surovinové základy 

průmyslu,

 rozvoj a výroba nových aglomerovaných a konstrukčních materiálů k

 konstrukční spojování dílců

 vysoušení dřeva v hranolcích

 hračkářská výroba a zpracování dřeva v

 technologie zpracování dřevního odpadu

 Příručka názorné tvorby intarzií

Příručka

výrobě intarzií.

 Metodika pro práci na CNC 

Metodika k

modelů a 3d reliéfů

Lze vytvářet

Unikátní

až po hotovou 

obrábění dřeva, vytváření nápisů a cedulí, obrábění kovu, gravírování.

ArtCAM Pro obsahuje rozsáhlé nástroje pro úpravu

přiřazování reliéfů k určitým barvám, nástroje pro s

kompletní nástroje pro obrobení. Obráběcí 

reliéfů a gravírování.
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byl zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku truhlářských oborů na škole, a to ve dvou 

první řadě se jednalo o zvyšování motivace žáků vyšších ročníků ZŠ ke vzdělávání v

oborech formou ukázkových dnů přímo v prostorách školy a též setkáními s

druhé řadě se pak jednalo o zkvalitnění teoretické a praktické výuky oboru truhlář.

Pracovní listy jsou rozloženy do kapitol:

esní hospodářství jako základ tvorby životního prostředí a surovinové základy 

ozvoj a výroba nových aglomerovaných a konstrukčních materiálů k výrobě nábytku

onstrukční spojování dílců,

hranolcích,

račkářská výroba a zpracování dřeva v Krušných horách,

echnologie zpracování dřevního odpadu.

Příručka názorné tvorby intarzií

Příručka obsahuje postupné popisné i grafické návody včetně fotografií při 

výrobě intarzií.

Metodika pro práci na CNC fréze

Metodika k práci s uměleckým software pro jednoduché vytváření 3D 

modelů a 3d reliéfů- ArtCAM Pro.

Lze vytvářet komplikované 3D modely z 2D předloh nebo fotografií. 

Unikátní nástroje vás provedou celým procesem od k

až po hotovou součást nebo formu. Ať už používáte 

nápisů a cedulí, obrábění kovu, gravírování.

obsahuje rozsáhlé nástroje pro úpravu bitmapové i vektorové grafiky, 

arvám, nástroje pro sčítání, odečítání a prolínání jednotlivých reliéfů i 

nástroje pro obrobení. Obráběcí strategie jsou přizpůsobené přesně pro účely frézování 

byl zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku truhlářských oborů na škole, a to ve dvou 

první řadě se jednalo o zvyšování motivace žáků vyšších ročníků ZŠ ke vzdělávání v těchto 

ími s výchovnými poradci. 

druhé řadě se pak jednalo o zkvalitnění teoretické a praktické výuky oboru truhlář.

esní hospodářství jako základ tvorby životního prostředí a surovinové základy dřevozpracujícího

výrobě nábytku,

obsahuje postupné popisné i grafické návody včetně fotografií při 

uměleckým software pro jednoduché vytváření 3D 

komplikované 3D modely z 2D předloh nebo fotografií. 

nástroje vás provedou celým procesem od koncepčního náčrtu 

součást nebo formu. Ať už používáte ArtCAM Pro pro 

bitmapové i vektorové grafiky, unikátní nástroje pro 

odečítání a prolínání jednotlivých reliéfů i 

strategie jsou přizpůsobené přesně pro účely frézování 



 Didaktické panely

Jsou umístěny v prostorách školy 

výkresy.

 Počítačová hra 

Umožňuje žákům přiblížit a zvládnout problematiku BOZP atraktivní formou.

3.3 Projekt – Krušnohorská hračka  

Řešitel projektu: NBW s.r.o., Nová Ves v

Základní informace:

Projekt byl zaměřen na aktivity v

výrobou dřevěných hraček v oblasti Krušných hor.

Výstupy projektu:  

 Publikace – Průvodce výrobou hrač

Publikace se zabývá výrobou hraček počínaje koncem 17.století a konče současností v

kapitolách doplněných dobovými i současnými fotografiemi: 1. Vznik a historie, 2. Vývoj a technologie 

výroby, 3. Figurka a zvířátka, 4. Dřevěné hry, 5. Dřevěné hračky, 6. Drobná výroba a miniatury, 7. 

Současný stav. Druhá část je metodická a poskytuje metodické listy pro různé druhy dřevěných hraček, 

kde jsou souhrnné informace: Pro koho je hračka určena, způsob a post

hotového produktu; to vše ve čtyřech tematických oblastech: 1. Figurky a zvířátka v

2. Dřevěné hry, 3. Dřevěné hračky

3.4 Projekt – Výuka  - Komunikace 

Řešitel projektu: Asistenční centrum, a.s., Sportovní 3302, 434 01 Most

Partner projektu: SŠEaS, Ústí nad Labem 

EDUCHEM, a.s. Meziboří; SŠS, Teplice; SPŠ technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703

Webové stránky projektu: http://www.projektvykop.cz
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prostorách školy – ukázky dýh, ukázky kování, historické truhlářské nástroje a vzorové 

Umožňuje žákům přiblížit a zvládnout problematiku BOZP atraktivní formou.

Krušnohorská hračka  

NBW s.r.o., Nová Ves v Horách, Nová Ves v Horách 180, PSČ 425 45

oblasti truhlářské výroby – konkrétně na činnosti související s

oblasti Krušných hor.

Průvodce výrobou hraček v Krušných horách

Publikace se zabývá výrobou hraček počínaje koncem 17.století a konče současností v

kapitolách doplněných dobovými i současnými fotografiemi: 1. Vznik a historie, 2. Vývoj a technologie 

gurka a zvířátka, 4. Dřevěné hry, 5. Dřevěné hračky, 6. Drobná výroba a miniatury, 7. 

Současný stav. Druhá část je metodická a poskytuje metodické listy pro různé druhy dřevěných hraček, 

kde jsou souhrnné informace: Pro koho je hračka určena, způsob a postup výroby, výkres a fotografie 

hotového produktu; to vše ve čtyřech tematických oblastech: 1. Figurky a zvířátka v

2. Dřevěné hry, 3. Dřevěné hračky, 4. Drobná výroba a miniatury.

Komunikace - Praxe

sistenční centrum, a.s., Sportovní 3302, 434 01 Most

SŠEaS, Ústí nad Labem – Stříbrníky; SŠEaS, Chomutov, Na Průhoně 4800; SŠ 

EDUCHEM, a.s. Meziboří; SŠS, Teplice; SPŠ technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703

http://www.projektvykop.cz

ýh, ukázky kování, historické truhlářské nástroje a vzorové 

Horách 180, PSČ 425 45

konkrétně na činnosti související s tradiční 

Zdroj: www.nbw.cz

Publikace se zabývá výrobou hraček počínaje koncem 17.století a konče současností v sedmi 

kapitolách doplněných dobovými i současnými fotografiemi: 1. Vznik a historie, 2. Vývoj a technologie 

gurka a zvířátka, 4. Dřevěné hry, 5. Dřevěné hračky, 6. Drobná výroba a miniatury, 7. 

Současný stav. Druhá část je metodická a poskytuje metodické listy pro různé druhy dřevěných hraček, 

up výroby, výkres a fotografie 

hotového produktu; to vše ve čtyřech tematických oblastech: 1. Figurky a zvířátka v hračkářské výrobě, 

Stříbrníky; SŠEaS, Chomutov, Na Průhoně 4800; SŠ 

EDUCHEM, a.s. Meziboří; SŠS, Teplice; SPŠ technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703



Základní informace:

Projekt reagoval na nedostatečné propojení výuky odborných předmětů se samotnou praxí v

kraji. Byl zaměřen na 10 oblastí odborného vzdělávání: 

1. strojírenství, 2. elektroenergetika a 

zařízení budov, 5. doprava, 6. ICT ve strojírenství, 

lesnictví, 10. hutnictví a slévárenství

Výstupy:

 Situační studie monitorující trh práce a

v Ústeckém kraji

Studie obsahuje informace z

trhu práce a dále pak mapuje spolupráce škol a zaměstnavatelů na úrovni 

praktické výuky – studie je z roku 2008

 Metodická příručka pro realizaci praktického vyučování žáků SŠ u 

zaměstnavatelů

Příručka je využitelná na středních školách v

informace pro realizaci praktického vyučování žáků. Je rozdělena do 4 

základních oblastí:

1. Úloha 

2. Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

3. Průběh realizace odborných praxí

4. Komplexní hodnocení průběhu odborných praxí

 Časopisy VÝKOP

Celkem 6 časopisů slouží jako pod

daném oboru: zajímavosti z oboru, názory žáků na studium a praxi v

novinky v profesních oblastech apod. Časopisy jsou doplněny výukovou pomůckou využitelnou 

výuce (např. 3D brýle, tematické pexeso, tabulky)

1. Chemie a chemický průmysl

2. Stavebnictví a technická zařízení budov

3. Zemědělství a lesnictví

4. Elektrotechnika a energetika

5. Strojírenství, doprava, hutnictví a slévárenství

6. IC technologie a telekomunikace
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Projekt reagoval na nedostatečné propojení výuky odborných předmětů se samotnou praxí v

kraji. Byl zaměřen na 10 oblastí odborného vzdělávání: 

lektroenergetika a elektrotechnika, 3. stavebnictví, 4. 

. ICT ve strojírenství, 7. chemie a chemický průmysl, 

lévárenství.

Situační studie monitorující trh práce a spolupráci zaměstnavatelů a SŠ 

oblasti charakteristiky jednotlivých okresů ÚK a 

trhu práce a dále pak mapuje spolupráce škol a zaměstnavatelů na úrovni 

roku 2008-2009.

Metodická příručka pro realizaci praktického vyučování žáků SŠ u 

zaměstnavatelů

Příručka je využitelná na středních školách v ÚK a obsahuje základní 

informace pro realizaci praktického vyučování žáků. Je rozdělena do 4 

základních oblastí:

Úloha praktického vyučování v rámci výuky žáků na SOŠ a SOU

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

Průběh realizace odborných praxí

Komplexní hodnocení průběhu odborných praxí

Celkem 6 časopisů slouží jako podpůrný výukový prvek, ve kterém lze najít široké spektrum informací o 

oboru, názory žáků na studium a praxi v oboru, rozhovory s

profesních oblastech apod. Časopisy jsou doplněny výukovou pomůckou využitelnou 

výuce (např. 3D brýle, tematické pexeso, tabulky). Zaměření časopisů:

Stavebnictví a technická zařízení budov

Strojírenství, doprava, hutnictví a slévárenství

a telekomunikace

Projekt reagoval na nedostatečné propojení výuky odborných předmětů se samotnou praxí v Ústeckém 

. stavebnictví - technická 

hemie a chemický průmysl, 8. zemědělství, 9. 

spolupráci zaměstnavatelů a SŠ 

oblasti charakteristiky jednotlivých okresů ÚK a 

trhu práce a dále pak mapuje spolupráce škol a zaměstnavatelů na úrovni 

Metodická příručka pro realizaci praktického vyučování žáků SŠ u    

ÚK a obsahuje základní 

informace pro realizaci praktického vyučování žáků. Je rozdělena do 4 

rámci výuky žáků na SOŠ a SOU

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci realizace praxí

půrný výukový prvek, ve kterém lze najít široké spektrum informací o 

oboru, rozhovory s odborníky, 

profesních oblastech apod. Časopisy jsou doplněny výukovou pomůckou využitelnou při 



 Publikace – Technologické profily

11 publikací určených zejména pro střední školy technického zaměření, jejich pedagogy a žáky. 

Zahrnují informace typu:

 situace na trhu práce v Ústeckém kraji

 technologické zázemí významných zaměstnavatel

možnost spolupráce),

 požadavky zaměstnavatelů na kvalifikační úroveň zaměstnanců

 informace spojené s předpoklád

 Projektové stránky – www.projektvykop.cz

Informační přehled k tématu řemeslného a technického vzdělávání v

stažení všechny výstupy projektu.

4. Využití výstupů z projektů ve školách

Pro potřeby výše popsaných projektů byly 

aktivizujícím způsobem doplňují učivo a informace v

Vznikla celá řada výstupů a metodických podpor využitelných v

školách v kraji. 

11

Technologické profily

11 publikací určených zejména pro střední školy technického zaměření, jejich pedagogy a žáky. 

Ústeckém kraji,

echnologické zázemí významných zaměstnavatelů v Ústeckém kraji (vybavení, výrobní postupy, 

ožadavky zaměstnavatelů na kvalifikační úroveň zaměstnanců,

předpokládaným rozvojem firem do budoucna.

ww.projektvykop.cz

tématu řemeslného a technického vzdělávání v kraji. Na stránkách jsou volně ke 

stažení všechny výstupy projektu.

projektů ve školách

Pro potřeby výše popsaných projektů byly pořízeny a vytvořeny pomůcky,

aktivizujícím způsobem doplňují učivo a informace v oblasti propagace technických a řemeslných oborů. 

Vznikla celá řada výstupů a metodických podpor využitelných v rámci výuky na základních i středních 

11 publikací určených zejména pro střední školy technického zaměření, jejich pedagogy a žáky. 

Ústeckém kraji (vybavení, výrobní postupy, 

kraji. Na stránkách jsou volně ke 

a vytvořeny pomůcky, které názorným a 

oblasti propagace technických a řemeslných oborů. 

rámci výuky na základních i středních 



Rekapitulace výše uvedených výstupů: 

4.1 Pomůcky, didaktické panely

Využití a uplatnění pomůcek ve školách

Stupeň 
vzdělávání

Název pomůcky
(z projektu)

ZŠ, SŠ
Mnemotechnické pomůcky 

(Propagace řemeslných a technických oborů)

SŠ
Didaktické panely

(NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I BUDOUCNOST)

4.2 Metodiky, příručky  

Využití a uplatnění pomůcek ve školách

Stupeň 
vzdělávání

Název pomůcky
(z

ZŠ, SŠ
Metodický materiál pro BESEDY

(Propagace řemeslných a technických oborů

ZŠ, SŠ
Metodický materiál pro UKÁZKOVÉ DNY

(Propagace řemeslných a technických oborů

ZŠ, SŠ Metodický materiál pro EXKURZE
(Propagace řemeslných a technických oborů

SŠ Příručka názorné tvorby intarzií
(NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I BUDOUCNOST)

SŠ

Metodika pro práci na CNC fréze
(NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I BUDOUCNOST)

SŠ

Metodická příručka pro 

vyučování žáků SŠ u zaměstnavatelů
(Výuka  - Komunikace 
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výstupů: 

Pomůcky, didaktické panely

Využití a uplatnění pomůcek ve školách

Název pomůcky
projektu)

Využití

Mnemotechnické pomůcky 
(Propagace řemeslných a technických oborů)

Názorné pomůcky 
využitelné ve výuce

Didaktické panely
(NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I BUDOUCNOST)

Názorná pomůcka 
pro potřeby SŠ 

Hamr – mustr pro 
ostatní školy 

Využití a uplatnění pomůcek ve školách

Název pomůcky
(z projektu)

Využití

Metodický materiál pro BESEDY
řemeslných a technických oborů)

Návod pro 
realizaci besedy

ve třídě

Metodický materiál pro UKÁZKOVÉ DNY
Propagace řemeslných a technických oborů)

Návod pro 
realizaci 

celodenní akce

Metodický materiál pro EXKURZE
Propagace řemeslných a technických oborů)

Návod pro 
realizaci akce u 
zaměstnavatele

Příručka názorné tvorby intarzií
(NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I BUDOUCNOST)

Popisné a
grafické návody 
vč.fotografií pro 
výrobu intarzií

vhodné pro 
truhlářské obory

Metodika pro práci na CNC fréze
(NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I BUDOUCNOST)

Popis práce 
s uměleckým 
pro jednoduché 

vytváření 3D 
modelů a 3d 

reliéfů- ArtCAM 
Pro

Metodická příručka pro realizaci praktického 

vyučování žáků SŠ u zaměstnavatelů
Komunikace – Praxe)

základní 
informace pro 

realizaci 
praktického 

vyučování žáků

Ke stažení

K bezplatnému 
zapůjčení: 

www.remesla-
uk.cz/pujcovna.html

www.skolahamr.cz

Ke stažení

Návod pro 
realizaci besedy příloha - CD

Návod pro 
realizaci 

celodenní akce
příloha - CD

Návod pro 
realizaci akce u 
zaměstnavatele

příloha - CD

a
grafické návody 

.fotografií pro 
intarzií –

vhodné pro 
truhlářské obory

příloha - CD

Popis práce 
uměleckým SW

pro jednoduché 
vytváření 3D 
modelů a 3d 

ArtCAM 

příloha - CD

základní 
informace pro 

realizaci 
praktického 

vyučování žáků

www.projektvykop
.cz, 

příloha - CD



4.3 Publikace, časopisy, pracovní listy

Využití a uplatnění pomůcek ve školách

Stupeň 
vzdělávání

Název pomůcky
(z projektu)

ZŠ
Katalog řemesel

(Propagace řemeslných a technických oborů)

ZŠ
Časopis Řemesla

(Propagace řemeslných a technických oborů)

SŠ
Pracovní listy (skripta)

(NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I 

BUDOUCNOST)

SŠ, ZŠ

Průvodce výrobou hraček 

v Krušných horách 
(Krušnohorská hračka)

ZŠ, SŠ

Situační studie monitorující trh práce 

a spolupráci zaměstnavatelů a SŠ 

v Ústeckém kraji
(Výuka  - Komunikace 

ZŠ, SŠ Časopisy VÝKOP
(Výuka  - Komunikace 

ZŠ, SŠ
Publikace – Technologické profily

(Výuka  - Komunikace 
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pracovní listy

Využití a uplatnění pomůcek ve školách

Název pomůcky
projektu)

Využití

Katalog řemesel
(Propagace řemeslných a technických oborů)

Všeobecné 
informace o 
řemeslech, 
profesích, 
pracovním 

uplatnění, trhu 
práce apod.

Časopis Řemesla
(Propagace řemeslných a technických oborů)

Zajímavou a 
vtipnou formou 

představení 
řemesel a techniky

Pracovní listy (skripta)
(NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I 

BUDOUCNOST)

Vhodné doplnění 
vyučovacích hodin 

v truhlářských 
oborech

Průvodce výrobou hraček 

Krušných horách 
(Krušnohorská hračka)

Zajímavosti z oboru 
výroby tradičních 
krušnohorských 

hraček –
obohacení výuky

Situační studie monitorující trh práce 

a spolupráci zaměstnavatelů a SŠ 

Ústeckém kraji
Komunikace – Praxe)

Informační zdroj 
dat z oblasti 

techniky a řemesel 
v ÚK

Časopisy VÝKOP
Komunikace – Praxe)

Podpůrný výukový 
prvek, ve kterém 
lze najít široké 

spektrum informací 
o daném oboru

Technologické profily
Komunikace – Praxe)

Informace o trhu 
práce, 

technologickém 
zázemí 

zaměstnavatelů, 
požadavků na 
absolventy a 

predikce rozvoje 
firem v ÚK

Ke stažení

www.remesla-uk.cz,
příloha - CD

www.remesla-uk.cz,
příloha - CD

příloha - CD

příloha - CD

www.projektvykop.cz, 
příloha - CD

www.projektvykop.cz, 
příloha – CD

(jednotlivé časopisy + 
využitelnost jednotlivých 
článků v rámci výuky na 

školách)

www.projektvykop.cz, 
příloha – CD



4.4 DVD, SW hry, flashové hry, www

Využití a uplatnění pomůcek ve školách

Stupeň 
vzdělávání

Název pomůcky
(z projektu)

ZŠ
DVD film o řemeslných oborech 

(Propagace řemeslných a technických oborů)

ZŠ
Flashové hry 

(Propagace řemeslných a technických oborů)

ZŠ
Projektové stránky

(Propagace řemeslných a technických oborů

SŠ
Počítačová hra 

(NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I 

BUDOUCNOST)

ZŠ, SŠ
Projektové stránky 

(Výuka  - Komunikace 

5. Metody a formy výuky

Formou výuky rozumíme uspořádání výuky, tj. organizaci činnosti pedagoga a žáků při vyučování. 

Nejčastěji se ve školním prostředí objevuje frontální (hromadná) forma výuky. K

patří individuální výuka, projektová výuka, skupinová a koope

Metodou výuky rozumíme systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků směřujících 

k dosažení daných edukačních cílů. 

Ke zkvalitnění a zpestření současné výuky je vhodné 

prvky motivace a tvořivosti, přičemž největší rozdíl oproti těm klasickým metodám spočívá v

Moderní strategie výuky mají být kreativní. Aktivizující metody se nezaměřují jen na oblast znalostí a 

dovedností, ale i na oblast postojových hodnot, jako je vztah k

metody akcentují vlastní učební práci žáků a zahrnují tyto metody: 

 Metody diskusní (prostor pro samostatné vyjadřování názoru žáka) 

Tato metoda eliminuje současný nešvar při výuce

tedy výsledek. Diskusní metoda, prostřednictvím které dochází ke strukturovanému popisu pracovního 
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.4 DVD, SW hry, flashové hry, www

Využití a uplatnění pomůcek ve školách

Název pomůcky
projektu)

Využití

DVD film o řemeslných oborech 
(Propagace řemeslných a technických oborů)

10 cca 
desetiminutových 
filmů zajímavým 

způsobem 
přibližuje 
konkrétní 

řemeslné obory

Flashové hry 
(Propagace řemeslných a technických oborů)

Netradiční 
přiblížení řemesel

Projektové stránky
Propagace řemeslných a technických oborů)

Informační zdroj 

Počítačová hra – BOZP
(NAŠI TRUHLÁŘI = TRADICE I 

BUDOUCNOST)

Hra pro potřeby 
SŠ Hamr – vzor
pro ostatní školy

Projektové stránky –
Komunikace – Praxe)

Informační zdroj

rozumíme uspořádání výuky, tj. organizaci činnosti pedagoga a žáků při vyučování. 

Nejčastěji se ve školním prostředí objevuje frontální (hromadná) forma výuky. K

patří individuální výuka, projektová výuka, skupinová a kooperativní výuka, otevřené vyučování.

rozumíme systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků směřujících 

dosažení daných edukačních cílů. 

Ke zkvalitnění a zpestření současné výuky je vhodné využít aktivizujících metod

prvky motivace a tvořivosti, přičemž největší rozdíl oproti těm klasickým metodám spočívá v

Moderní strategie výuky mají být kreativní. Aktivizující metody se nezaměřují jen na oblast znalostí a 

ostojových hodnot, jako je vztah k práci, motivace pro výuku. Aktivizující 

metody akcentují vlastní učební práci žáků a zahrnují tyto metody: 

Metody diskusní (prostor pro samostatné vyjadřování názoru žáka) 

Tato metoda eliminuje současný nešvar při výuce, kdy se žákovi předkládá pouze konečná fáze

tedy výsledek. Diskusní metoda, prostřednictvím které dochází ke strukturovanému popisu pracovního 

Ke stažení

http://www.remesla-
uk.cz/filmy.html

http://www.remesla-
uk.cz/filmy.html

www.remesla-uk.cz

www.skolahamr.cz

www.projektvykop.cz

rozumíme uspořádání výuky, tj. organizaci činnosti pedagoga a žáků při vyučování. 

Nejčastěji se ve školním prostředí objevuje frontální (hromadná) forma výuky. K dalším formám výuky 

rativní výuka, otevřené vyučování.

rozumíme systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků směřujících 

využít aktivizujících metod, které v sobě nesou 

prvky motivace a tvořivosti, přičemž největší rozdíl oproti těm klasickým metodám spočívá v roli žáka. 

Moderní strategie výuky mají být kreativní. Aktivizující metody se nezaměřují jen na oblast znalostí a 

práci, motivace pro výuku. Aktivizující 

, kdy se žákovi předkládá pouze konečná fáze řešení, 

tedy výsledek. Diskusní metoda, prostřednictvím které dochází ke strukturovanému popisu pracovního 



postupu, se jeví jako efektivní metoda, neboť žák snáze aplikuje postup v řešení úlohy v

operacích i aktivizuje klíčové myšlenkové operace (analogie, analýza, dedukce). 

 Metodiky heuristické (prostor pro rozvoj potřeby objevovat nové) 

Tato metoda je v praxi uplatnitelná například manipulacemi s

žák cítí uspokojení ve fázi praktického zkoušení a ověřování případných postupů řešení. Učitel 

podněcuje žáka k samostatné a tvůrčí práci tím, že ho pasuje do atraktivní role (poradce, mistra, 

průvodce atp.). Formou experimentování a tvůrčího hledání řešení podp

postoje k problémům Žáci společně diskutují a porovnávají svá řešení, mají snahu nabídnout 

alternativní řešení. Je potlačena dominantní úloha učitele, což zvyšuje aktivitu žáků a tím i jejich důvěru 

ve vlastní schopnost učit se.

 Metody situační (řešení problémového případu, který odráží reálnou událost) 

Jedná se o řešení problémového případu, který odráží nějakou reálnou událost, zobrazuje určitý 

komplexní vztah - vychází z nějaké konkrétní situace, kterou je nutné řešit. Metoda 

realizována formou slovního zadání. Opět je důležité volit či tvořit takové slovní zadání, která budou 

svým obsahem pro žáky atraktivní a zároveň b

 Metody inscenační 

Podstatou této metody je takové učení, při

vžívají do určité role, kterou předvádějí hlouběji a pokoušejí se hledat řešení konkrétního problému. Pro 

žáky jsou tyto metody zábavné, je potřeba zajistit kromě motivace i obsahovou hodnotu učiva. 

metoda má nejfrekventovanější výskyt na 1. stupni základních škol, její využitelnost pro 2. stupeň ZŠ a 

SŠ je problematická. 

 Didaktické hry (pochopení a učení se problému skrze seberealizační aktivitu jedince) 

Didaktická hra je takovou seberealizač

spontánnost, kreativitu a fantazii. Tato metoda zahrnuje použití vhodných pomůcek či her do výuky 

nebo například pořádání soutěží. 

trénink), strategické myšlení a trpělivost. Didaktické hry rozvíjí komunikativní a sociální roli jedince ve 

skupině. Pro rozvoj myšlení je vhodné uplatnit ve výuce deskové hry nebo sto

pexeso. 

 Badatelsky orientovaná výuka (BOV)

Jedna z nejmodernějších metod, která byla rozpracovávána v

kterou je možné implementovat v
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postupu, se jeví jako efektivní metoda, neboť žák snáze aplikuje postup v řešení úlohy v

peracích i aktivizuje klíčové myšlenkové operace (analogie, analýza, dedukce). 

Metodiky heuristické (prostor pro rozvoj potřeby objevovat nové) 

praxi uplatnitelná například manipulacemi s předměty. Metoda staví na skutečnosti, že 

tí uspokojení ve fázi praktického zkoušení a ověřování případných postupů řešení. Učitel 

samostatné a tvůrčí práci tím, že ho pasuje do atraktivní role (poradce, mistra, 

průvodce atp.). Formou experimentování a tvůrčího hledání řešení podporujeme vznik pozitivního 

problémům Žáci společně diskutují a porovnávají svá řešení, mají snahu nabídnout 

alternativní řešení. Je potlačena dominantní úloha učitele, což zvyšuje aktivitu žáků a tím i jejich důvěru 

Metody situační (řešení problémového případu, který odráží reálnou událost) 

Jedná se o řešení problémového případu, který odráží nějakou reálnou událost, zobrazuje určitý 

nějaké konkrétní situace, kterou je nutné řešit. Metoda 

realizována formou slovního zadání. Opět je důležité volit či tvořit takové slovní zadání, která budou 

svým obsahem pro žáky atraktivní a zároveň budou simulovat reálné situace. 

Podstatou této metody je takové učení, při němž jsou žáci sami aktéry předváděných situací. Žáci se 

vžívají do určité role, kterou předvádějí hlouběji a pokoušejí se hledat řešení konkrétního problému. Pro 

žáky jsou tyto metody zábavné, je potřeba zajistit kromě motivace i obsahovou hodnotu učiva. 

metoda má nejfrekventovanější výskyt na 1. stupni základních škol, její využitelnost pro 2. stupeň ZŠ a 

Didaktické hry (pochopení a učení se problému skrze seberealizační aktivitu jedince) 

Didaktická hra je takovou seberealizační aktivitou jedinců, která preferuje svobodnou volbu, 

spontánnost, kreativitu a fantazii. Tato metoda zahrnuje použití vhodných pomůcek či her do výuky 

nebo například pořádání soutěží. Žáci si v rámci hry rozvíjí řemeslné dovednosti (jde o velmi intenzivn

trénink), strategické myšlení a trpělivost. Didaktické hry rozvíjí komunikativní a sociální roli jedince ve 

skupině. Pro rozvoj myšlení je vhodné uplatnit ve výuce deskové hry nebo sto

Badatelsky orientovaná výuka (BOV)

nejmodernějších metod, která byla rozpracovávána v rámci vzdělávacích projektů je BOV,

kterou je možné implementovat v rámci většiny vyučovacích předmětů a na všech úrovních vzdělávání. 

postupu, se jeví jako efektivní metoda, neboť žák snáze aplikuje postup v řešení úlohy v následujících 

peracích i aktivizuje klíčové myšlenkové operace (analogie, analýza, dedukce). 

předměty. Metoda staví na skutečnosti, že 

tí uspokojení ve fázi praktického zkoušení a ověřování případných postupů řešení. Učitel 

samostatné a tvůrčí práci tím, že ho pasuje do atraktivní role (poradce, mistra, 

orujeme vznik pozitivního 

problémům Žáci společně diskutují a porovnávají svá řešení, mají snahu nabídnout 

alternativní řešení. Je potlačena dominantní úloha učitele, což zvyšuje aktivitu žáků a tím i jejich důvěru 

Metody situační (řešení problémového případu, který odráží reálnou událost) 

Jedná se o řešení problémového případu, který odráží nějakou reálnou událost, zobrazuje určitý 

nějaké konkrétní situace, kterou je nutné řešit. Metoda je nejčastěji 

realizována formou slovního zadání. Opět je důležité volit či tvořit takové slovní zadání, která budou 

udou simulovat reálné situace. 

němž jsou žáci sami aktéry předváděných situací. Žáci se 

vžívají do určité role, kterou předvádějí hlouběji a pokoušejí se hledat řešení konkrétního problému. Pro 

žáky jsou tyto metody zábavné, je potřeba zajistit kromě motivace i obsahovou hodnotu učiva. Tato 

metoda má nejfrekventovanější výskyt na 1. stupni základních škol, její využitelnost pro 2. stupeň ZŠ a 

Didaktické hry (pochopení a učení se problému skrze seberealizační aktivitu jedince) 

ní aktivitou jedinců, která preferuje svobodnou volbu, 

spontánnost, kreativitu a fantazii. Tato metoda zahrnuje použití vhodných pomůcek či her do výuky 

Žáci si v rámci hry rozvíjí řemeslné dovednosti (jde o velmi intenzivní 

trénink), strategické myšlení a trpělivost. Didaktické hry rozvíjí komunikativní a sociální roli jedince ve 

skupině. Pro rozvoj myšlení je vhodné uplatnit ve výuce deskové hry nebo stolní hry typu domino či 

rámci vzdělávacích projektů je BOV,

rámci většiny vyučovacích předmětů a na všech úrovních vzdělávání. 



Jedná se o moderní a charakteristické pojetí výuky zaměřené na

na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou sám ob

6. Shrnutí

 Přínosem výše uvedených výstupů je pro 

hledání podkladových dostupných materiálů, které jsou pro podporu techniky a řemesel dostupné a 

odzkoušené.

 Vyučující mají možnost podle své volby zpestřit výuku a využívat výstupy prezentovaných proj

pro obohacení výuky.

 Metodiky dávají návod k vedení tematických hodin v

 Možnost využití mnemotechnických pomůcek z

podporuje aktivní učení s názornými ukázkami, čímž

 Výuková videa, flashové hry či počítačová hra jsou interaktivní zábavnou výukovou pomůckou, 

která je u žáků velmi oblíbená.

 Listinné výstupy projektů – časopisy, katalogy, ale i zmíněné webové stránky jsou 

zdrojem informací pro obohacení a doplnění vyučovacích hodin.

 Didaktické panely názorně a vhodně doplňují výuky, žáci mají potřebné informace tzv. „na očích“.

 Výstupy projektů OPVK jsou ke stažení 

http://www.kr-ustecky.cz/prezentovane

Příloha:

CD, které obsahuje:

 výstupy výše uvedených projekt

 návrh využití článků z časopisů VÝKOP na ZŠ a SŠ

 pdf výukového modulu,

 power - pointová prezentace k

Pozn.: ve výukovém modulu jsou použity obrázky a fotografie z
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Jedná se o moderní a charakteristické pojetí výuky zaměřené na rozvoj znalostí, dovedností a postojů 

na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou sám ob

Přínosem výše uvedených výstupů je pro pedagogy úspora času při přípravě na vyučovací hodinu a 

hledání podkladových dostupných materiálů, které jsou pro podporu techniky a řemesel dostupné a 

Vyučující mají možnost podle své volby zpestřit výuku a využívat výstupy prezentovaných proj

vedení tematických hodin v rámci prezentace řemeslných oborů.

Možnost využití mnemotechnických pomůcek z projektu „Řemesla“, ale i dalších výstupů projektů 

názornými ukázkami, čímž se aktivuje zájem žáků o danou problematiku.

Výuková videa, flashové hry či počítačová hra jsou interaktivní zábavnou výukovou pomůckou, 

která je u žáků velmi oblíbená.

časopisy, katalogy, ale i zmíněné webové stránky jsou 

zdrojem informací pro obohacení a doplnění vyučovacích hodin.

Didaktické panely názorně a vhodně doplňují výuky, žáci mají potřebné informace tzv. „na očích“.

Výstupy projektů OPVK jsou ke stažení na zmíněných odkazech, na přiloženém CD a 

ustecky.cz/prezentovane-projekty/ds-99651/archiv=0&p1=204520

projektů,

časopisů VÝKOP na ZŠ a SŠ,

pointová prezentace k výukovému modulu.

modulu jsou použity obrázky a fotografie z prezentovaných projektů

rozvoj znalostí, dovedností a postojů 

na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou sám objevuje. 

pedagogy úspora času při přípravě na vyučovací hodinu a 

hledání podkladových dostupných materiálů, které jsou pro podporu techniky a řemesel dostupné a 

Vyučující mají možnost podle své volby zpestřit výuku a využívat výstupy prezentovaných projektů 

rámci prezentace řemeslných oborů.

projektu „Řemesla“, ale i dalších výstupů projektů 

aktivuje zájem žáků o danou problematiku.

Výuková videa, flashové hry či počítačová hra jsou interaktivní zábavnou výukovou pomůckou, 

časopisy, katalogy, ale i zmíněné webové stránky jsou inspirativním 

Didaktické panely názorně a vhodně doplňují výuky, žáci mají potřebné informace tzv. „na očích“.

na zmíněných odkazech, na přiloženém CD a na:

99651/archiv=0&p1=204520

prezentovaných projektů.
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