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BT 2 

Technická oblast vzdělávání  
Cílová skupina:  SŠ 1-2 ročník, strojní 

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 13 

Cíl I: 
 

Strojírna Litvínov Cíl II: 
 

Podkrušnohorské muzeum 

Adresa: 
(u cílů, kde není adresa, 
místo a GPS souřadnice) 

Na Pavlu 2155, 436 01 Litvínov Adresa: 
(u cílů, kde není adresa, 
místo a GPS souřadnice) 

GPS: Loc: 50°33'15.929"N, 13°37'21.135"E 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Společnost STROJÍRNA Litvínov, působí od roku 
1999 ve strojním průmyslu v oboru konvenčního 
a CNC obrábění kovů do 20 tun. Provádí montáže 
technologických zařízení, strojní údržbu, 
renovace strojních dílců, výrobu svařenců, 
zhotovení projektové a výrobní dokumentace, 
svařování WIG-TIG, MAG (CO2). 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Podkrušnohorské technické muzeum, které je 
prakticky hornickým skanzenem, protože se 
nachází přímo v areálu bývalého hlubinného dolu 
Julius III, má autentickou atmosféru. Návštěvníci 
v něm vedle simulované hlubinné uhelné štoly a 
expozice rudného dobývání mohou obdivovat 
také jeden z nejstarších parních těžních strojů, 
řetízkové šatny nebo lampárnu 

Přínos vybraného cíle 
ve vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Jaká je motivace, 
max. 200 znaků 

Dochází k propojení teoretické výuky s praxí, což 
může žákům pomoci při konkrétní představě 
vyučované látky a tím zjednodušení pochopení 
daného učiva zlepšení přístupu k technickým 
předmětům. Osobní kontakt s jednotlivými 
procesy výroby, může po samotné exkurzi, 
objasnit problematiku vyučovaných předmětů (u 
technických škol), nebo seznámit studenty 
s profesemi v daných technických oborech 
(gymnázia). 
 

Přínos vybraného cíle 
ve vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Jaká je motivace, 
max. 200 znaků 

Zde se žáci dozví o historii regionu 
z geologického  pohledu, budou informováni o 
rekultivacích krajiny a o hornictví.  Poznání 
minulosti vždy přispěje k uvědomění si 
současnosti. Získané informace využijí žáci 
v předmětu přírodopis. 
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Jaké učivo je v cíli 
řešeno 
 

KONTROLA a MĚŘENÍ 
měření délkových rozměrů, úhlů, tvarů, 
vzájemnou polohu ploch a prvků součástí, jakost 
jejich povrchu TECHNOLOGIE 
Rotační a přímočaré obrábění 

Seznámení a technologickými postupy.  

TECHNICKÉ KRESLENÍ 

- technické zobrazování 

- kótování 

   - lícování 

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 

Jednat ekonomicky v souladu se strategií 
udržitelného rozvoje 

- žáci poznají účel, význam a užitečnost 
vykonané práce a její finanční a 
společenské ohodnocení 

Příprava před exkurzí 
 

Vyhledávání dat na internetu + přiřazování k 
profesím 
Práce ve skupině – 3-4 žáci 

Příprava před exkurzí 
 

Vyhledávání na internetu  

Popis: 
 

Žáci obdrží pracovní list, kde budou přiřazovat 
obrázky strojních součástek a názvy 
 

Popis: 
 

Žáci vyhledají základní informace o těžbě uhlí a o 
složení půdy a zejména o profesích, které se při 
těžbě objevují 

Přílohy: Příloha č. I A - Pracovní list 
 

Přílohy: Nejsou 

Náplň samotné exkurze 
 

Přímo ve strojírně budou žákům předvedeny 
jednotlivé strojní součástky a obráběcí stroje. 
Dále budou seznámeni s profesemi, které ve 
strojírně pracují. 

Náplň samotné exkurze 
 

Prohlídka muzea, prohlídka technické památky i 
imitace hlubinné šachty. 

Popis: 
 

První zastávka bude v hale pro strojní obrábění 
výrobků do 5 tun. V této hale si prohlédnou 
technickou dokumentaci výrobků a způsob 
ovládání jednotlivých strojů. Zde žáci povedou 
rozhovor a obráběči CNC strojů, kteří je seznámí 
se svou prací i se vzděláním, které mají. 
Součástí ukázky výroby bude i výstupní kontrola 

Popis: 
 

Žáci budou seznámeni s průmyslovou historií a s 
technickými památkami podkrušnohorského 
regionu. Získají informace z oboru hlubinného a 
povrchového dobývání v hnědouhelných pánvích 
severozápadních Čech a o profesích, které se na 
těžbě i rekultivacích podílejí. 
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výrobků, která spočívá v jejich přesném měření.  
Ve druhé hale shlédnou obrábění 
nadrozměrných výrobků a budou seznámeni 
s programováním výrobních procesů a s profesí 
přípravář výroby – programátor. Na závěr bude 
beseda s ředitelem strojírny. 

Přílohy: Nejsou 
 

Přílohy: Nejsou 

Aktivity po exkurzi 
 

V rámci předmětu technické kreslení (příp. 
podobný předmět) budou žáci kontrolovat a 
navrhovat způsoby technického popisu 
dílenských výkresů, podle způsobu obráběcích 
operací, se kterými byli seznámeni  

Aktivity po exkurzi 
 

Skupinová práce, zpracování referátu - profese  

Popis: 
 

Žáci na zadaných předlohách výrobků budou 
doplňovat popisy (kóty, tolerance, drsnosti) 
podle způsobu obrábění (soustružení, frézování, 
broušení), se kterými byli seznámeni. Žáci 
zpracují o způsobu obrábění referát.  
Žák si může vybrat z těchto kategorií: 

 soustružení 

 frázování 3 osé 

 frézování 4 a 5-ti osé,  

 broušení na kulato 

 broušení na plocho 

Popis: 
 

Skupinová práce, zpracování referátu – popiš 
profesi 
Horník 
Strojník 
Plánovač 
Operátor - kontrola 

Přílohy: Nejsou Přílohy: Nejsou 

Název profese, se 
kterou byli žáci v rámci 
akce seznámení: 

přípravář výroby – programátor 
obráběč CNC,  
svářeč 

 Horník 
Strojník 
Plánovač 
Operátor - kontrola  
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Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

Pevné boty, vhodné oblečení (spíše sportovní), 
děvčata spojené vlasy. 

Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..atp… 

------ 

 


