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1. Popis dané oblasti

1.1 Současný stav

V současné době převažuje v Ústeckém kraji poptávka podniků po kvalifikovaných pracovnících 

v oborech technického vzdělávání nad nabídkou absolventů těchto oborů. V

skutečností mají k dispozici úřady prác

kterým se vyučili nebo které vystudovali, šanci nalézt uplatnění. Současně s

žáků základních škol o technické obory.

Ve společnosti převládají neopodstatněné názory o nízké prestiži a šp

technických oborů v praxi. Ke změně současného stavu může přispět včasná a správná 

informovanost žáků ZŠ ještě před 

před ukončením vzdělávání na střední škole.

Při realizaci řady projektů zaměřených na podporu technických oborů získávají žáci dostatečné 

množství informací o technických oborech, o uplatnění absolventů těchto oborů na trhu práce, o 

nenaplněné poptávce po těchto absolventech na trhu práce, o jejich finančním ohodnoce

společenském zařazení a možnostech profesního růstu.

Projekty přispěly k naplnění cílů RVP

projektů a jejich výstupů zohledňují a konkretizují cílové kompetence RVP.

výstupů tvoří jádro tohoto materiálu a nabízejí možnosti zavedení efektivních výukových metod 

do technického vzdělávání na ZŠ i SŠ. 

s pracovními činnostmi, s možnostmi uplatnění absolventů technických oborů

požadavky trhu práce, s potřebou celoživotního vzdělávání.

1.2 Bariéry výuky, silné a slabé stránky

Bariérou technického vzdělávání jsou:

 nízký zájem žáků o technické obory doprovázen

 nízká úroveň financování odborného školství ze 

 nedostatečná spolupráce podniků a škol při odborné přípravě žáků,

 nedostatečné naplnění pracovních, mzdových a sociálních potřeb absolventů 

technických oborů.
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Ústeckém kraji poptávka podniků po kvalifikovaných pracovnících 

oborech technického vzdělávání nad nabídkou absolventů těchto oborů. V

dispozici úřady práce řadu uchazečů o zaměstnání, kteří nemají v

kterým se vyučili nebo které vystudovali, šanci nalézt uplatnění. Současně s

žáků základních škol o technické obory.

Ve společnosti převládají neopodstatněné názory o nízké prestiži a šp

praxi. Ke změně současného stavu může přispět včasná a správná 

informovanost žáků ZŠ ještě před uskutečněním jejich volby profesní orientace, případně ještě 

před ukončením vzdělávání na střední škole.

projektů zaměřených na podporu technických oborů získávají žáci dostatečné 

množství informací o technických oborech, o uplatnění absolventů těchto oborů na trhu práce, o 

nenaplněné poptávce po těchto absolventech na trhu práce, o jejich finančním ohodnoce

společenském zařazení a možnostech profesního růstu.

naplnění cílů RVP, řada z nich byla podpořena v rámci OPVK

zohledňují a konkretizují cílové kompetence RVP.

ohoto materiálu a nabízejí možnosti zavedení efektivních výukových metod 

vzdělávání na ZŠ i SŠ. Žáci se v projektech seznamují s pracovními prostředky, 

možnostmi uplatnění absolventů technických oborů

potřebou celoživotního vzdělávání.

Bariéry výuky, silné a slabé stránky

Bariérou technického vzdělávání jsou:

nízký zájem žáků o technické obory doprovázený demografickým vývojem

nízká úroveň financování odborného školství ze státního rozpočtu,

nedostatečná spolupráce podniků a škol při odborné přípravě žáků,

nedostatečné naplnění pracovních, mzdových a sociálních potřeb absolventů 

Ústeckém kraji poptávka podniků po kvalifikovaných pracovnících 

oborech technického vzdělávání nad nabídkou absolventů těchto oborů. V kontrastu s touto 

e řadu uchazečů o zaměstnání, kteří nemají v oborech, 

kterým se vyučili nebo které vystudovali, šanci nalézt uplatnění. Současně s tím klesá zájem 

Ve společnosti převládají neopodstatněné názory o nízké prestiži a špatném ohodnocení 

praxi. Ke změně současného stavu může přispět včasná a správná 

uskutečněním jejich volby profesní orientace, případně ještě 

projektů zaměřených na podporu technických oborů získávají žáci dostatečné 

množství informací o technických oborech, o uplatnění absolventů těchto oborů na trhu práce, o 

nenaplněné poptávce po těchto absolventech na trhu práce, o jejich finančním ohodnocení a 

rámci OPVK. Popisy 

zohledňují a konkretizují cílové kompetence RVP. Návrhy využití 

ohoto materiálu a nabízejí možnosti zavedení efektivních výukových metod 

pracovními prostředky, 

možnostmi uplatnění absolventů technických oborů na trhu práce a s 

demografickým vývojem,

nedostatečné naplnění pracovních, mzdových a sociálních potřeb absolventů 



Silné stránky jsou:

 realizace celé řady projektů v

v posledních letech,

 nastartování spolupráce mezi ZŠ, SŠ a firmami při realizaci projektů (ukázkové dny, 

exkurze, besedy, stáže, workshopy),

 vznik řady výukových materiálů pro žáky i pedagogické pracovníky (metodiky, časopisy, 

katalogy, pracovní listy, SW hry a výuková DVD, …),

 vybavení odborných pracovišť.

2. Projekty realizované v

V kapitole informujeme o projektech OPVK zaměřených na podporu technického vzdělávání na 

základních a středních školách, které si svým cílem a výstupy zasluhují bližší pozornost 

pedagogů.

2.1 Projekt – Budoucnost je v

Řešitel projektu: GSOŠ Podbořany

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

Zapojené školy: základní školy na Žatecku a Podbořansku

Základní informace:

Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení orientace žáků 7. až 9. tříd ZŠ v

vzdělávání, seznámit je s požadavky a předpoklady pro studium těchto oborů, představit jim 

jednotlivé technické obory z

k usnadnění jejich rozhodnutí o výběru jejich budoucího profesního zaměření. 

Projekt byl zaměřen na výměnu informací, poznatků a zkušeností mezi ZŠ, SŠ a 

potencionálními zaměstnavateli za účelem získání aktuálních info

oborů:
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realizace celé řady projektů v rámci OPVK na podporu technického vzdělávání 

nastartování spolupráce mezi ZŠ, SŠ a firmami při realizaci projektů (ukázkové dny, 

exkurze, besedy, stáže, workshopy),

vznik řady výukových materiálů pro žáky i pedagogické pracovníky (metodiky, časopisy, 

gy, pracovní listy, SW hry a výuková DVD, …),

vybavení odborných pracovišť.

Projekty realizované v rámci OPVK zaměřené na podporu techniky

informujeme o projektech OPVK zaměřených na podporu technického vzdělávání na 

ch, které si svým cílem a výstupy zasluhují bližší pozornost 

Budoucnost je v technice

GSOŠ Podbořany, příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 862

http://www.gsospodborany.cz/

základní školy na Žatecku a Podbořansku

Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení orientace žáků 7. až 9. tříd ZŠ v

požadavky a předpoklady pro studium těchto oborů, představit jim 

pohledu jejich náplně i pracovního prostřed

usnadnění jejich rozhodnutí o výběru jejich budoucího profesního zaměření. 

yl zaměřen na výměnu informací, poznatků a zkušeností mezi ZŠ, SŠ a 

potencionálními zaměstnavateli za účelem získání aktuálních informací o studiu 

instalatér

automechanik

strojírenství

malířské a natěračské práce

zámečník

technického vzdělávání 

nastartování spolupráce mezi ZŠ, SŠ a firmami při realizaci projektů (ukázkové dny, 

vznik řady výukových materiálů pro žáky i pedagogické pracovníky (metodiky, časopisy, 

rámci OPVK zaměřené na podporu techniky

informujeme o projektech OPVK zaměřených na podporu technického vzdělávání na 

ch, které si svým cílem a výstupy zasluhují bližší pozornost 

, Kpt. Jaroše 862

Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení orientace žáků 7. až 9. tříd ZŠ v oblasti technického 

požadavky a předpoklady pro studium těchto oborů, představit jim 

pohledu jejich náplně i pracovního prostředí a přispět tak 

usnadnění jejich rozhodnutí o výběru jejich budoucího profesního zaměření. 

yl zaměřen na výměnu informací, poznatků a zkušeností mezi ZŠ, SŠ a 

rmací o studiu dotčených 



          

               Výstupy projektu:

 Pracovní listy

Pracovní listy jsou tematicky zpracované dle profesí: např. instalatér, malíř, 

automechanik. Obsahují 

  

Ukázka

                                         Modrá barva symbolizuje: 

                         a) Vodu, radost 

                         b) Klid, rozjímání 

                         c) Smutek, ztrátu

 Ukázkové panely

Barevně odlišené ban

zábavnou a přehlednou formou informace o vybraných oborech.

 Modelové výrobky

5 modelových výrobků prezentuje 

 PC hra

Jedná se o vědomostní kvíz odpovídající cílové skupině žáků 7. až 9. tříd ZŠ.  Pro 

každý obor je v kvízu připraveno 50 otázek. Kvíz je dostupný zde:

http://www.sos-podborany.cz/budoucnostvtechnice/home.html

http://pc-hra.webiq.cz/pc

Čtyřdobý zážehový motor

1. výfukové 
potrubí

2. spalovací 
komora

3. vačkový 
hřídel 

4. vahadlo
5. píst
6. ventil
7. zapalovací 

svíčka
8. karburátor
9. hlava 

válce
10. blok
11. rozvodový 

řemen
12. alternátor
13. vodní 

čerpadlo
14. ojnice
15. klikový 

hřídel
16. skříň 

motoru 
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Pracovní listy jsou tematicky zpracované dle profesí: např. instalatér, malíř, 

automechanik. Obsahují informace z historie, od odborníků, trendy a zajímavosti.

Ukázka z pracovního listu „Malíř“:

Modrá barva symbolizuje: 

a) Vodu, radost 

b) Klid, rozjímání 

c) Smutek, ztrátu

Barevně odlišené bannery vytvořené pro prezentaci jednotlivých oborů rozšiřují 

zábavnou a přehlednou formou informace o vybraných oborech.

5 modelových výrobků prezentuje jednotlivé obory.

    

Jedná se o vědomostní kvíz odpovídající cílové skupině žáků 7. až 9. tříd ZŠ.  Pro 

kvízu připraveno 50 otázek. Kvíz je dostupný zde:

podborany.cz/budoucnostvtechnice/home.html

hra.webiq.cz/pc-hra/

Pracovní listy jsou tematicky zpracované dle profesí: např. instalatér, malíř, 

historie, od odborníků, trendy a zajímavosti.

ery vytvořené pro prezentaci jednotlivých oborů rozšiřují 

Jedná se o vědomostní kvíz odpovídající cílové skupině žáků 7. až 9. tříd ZŠ.  Pro 



2.2 Projekt – Jak přilákat žáky do středních odborných škol aneb projekt 

„Dílny“

Realizátor: Základní škola Chomutov, Na 

Webové stránky: http://www.3zscv.cz/

         Zapojené střední školy: 3 střední školy se sídlem v Chomutově

Zapojené základní školy: 3 základní školy se sídlem v Chomutově

Základní informace:

Cílem projektu bylo seznámit žáky 

učebních a studijních oborů a s

pro žáky ZŠ bylo získat přehled o 

vzdělávání a zapojit se do praktické činnosti na odborných pracovištích 

Výstupy projektu:

 Metodické postupy

Zaměřeny na 4 obory potřebné na trhu práce 

stavebnictví a zpracování dřeva

oboru, zaměřuje se postup výroby konkrétních výrobků z

používaného nářadí a fotodokumentace. 

Dokument je členěn:

 Dle projektem řešených oborů

 Každý obor následně: Jaké nářad

základy práce v

 Postupy výroby následně: Pomůcky a nástroje, 
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Jak přilákat žáky do středních odborných škol aneb projekt 

Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895, Chomutov

http://www.3zscv.cz/

střední školy se sídlem v Chomutově

3 základní školy se sídlem v Chomutově

seznámit žáky ZŠ se zaměřením jednotlivých SŠ, s

učebních a studijních oborů a s perspektivou absolventů těchto SŠ na trhu práce. 

pro žáky ZŠ bylo získat přehled o vybavení dotčených středních škol pro úč

a zapojit se do praktické činnosti na odborných pracovištích na těchto

Zaměřeny na 4 obory potřebné na trhu práce – strojírenství, elektrotechnika, 

stavebnictví a zpracování dřeva. Příručka popisuje používané nářadí, motivuje k

oboru, zaměřuje se postup výroby konkrétních výrobků z těchto oborů včetně popisu 

používaného nářadí a fotodokumentace. 

Dle projektem řešených oborů

Každý obor následně: Jaké nářadí se používá při práci? K

oboru? Postupy výroby.

Postupy výroby následně: Pomůcky a nástroje, oblečení, velikost a typ nářadí.

  

Jak přilákat žáky do středních odborných škol aneb projekt 

se zaměřením jednotlivých SŠ, s portfoliem jejich 

perspektivou absolventů těchto SŠ na trhu práce. Dalším z cílů 

pro účely technického 

na těchto školách.

strojírenství, elektrotechnika, 

Příručka popisuje používané nářadí, motivuje k výběru 

těchto oborů včetně popisu 

í se používá při práci? K čemu se hodí znát 

oblečení, velikost a typ nářadí.



 Pracovní listy

Zaměřeny na konkrétní výrobky a činnosti

pracovních listů lze s žáky vyrobit např.: jojo, ptačí budku, dřevěné pamětní medaile, 

model města, miniaturu farmy, leidenskou lahev, beambot, ozubené kolo atd. 

Využitelnost pracovních listů: viz příloha č.1

Ukázka: 

Soubor dřevěného kuchyňského náčiní 

-

Využití pracovních listů: 

Důraz na mezipředmětové vztahy. Vznik výrobků v

přírodopisu, fyziky, chemie, matematiky. 

Výrobky vytváří žáci samostatně v rámci malých domácích projektů přímo pro daný předmět.

 Banery

Seznamují s nářadím a přístroji používanými v

strojírenství a zpracování dřeva.

2.3 Projekt – Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku

Řešitel projektu: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI

organizace

Kontakt: http://www.dorado.cz

Zapojené školy: 16 základních škol z
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Zaměřeny na konkrétní výrobky a činnosti. Jsou členěny dle definovaných oborů. Dle 

žáky vyrobit např.: jojo, ptačí budku, dřevěné pamětní medaile, 

model města, miniaturu farmy, leidenskou lahev, beambot, ozubené kolo atd. 

t pracovních listů: viz příloha č.1

Soubor dřevěného kuchyňského náčiní 

Pracovní listy zahrnují informace:

o Cíl projektu

o Časová náročnost

o Popis realizace projektu

o Přínosy projektu

o Doplňující informace

Důraz na mezipředmětové vztahy. Vznik výrobků v rámci projektové činnosti ve výuce jiných předmětů: 

přírodopisu, fyziky, chemie, matematiky. 

rámci malých domácích projektů přímo pro daný předmět.

nářadím a přístroji používanými v oborech elektrotechnika, stavebnictví, 

strojírenství a zpracování dřeva.

Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI

16 základních škol z okresu Děčín

Jsou členěny dle definovaných oborů. Dle 

žáky vyrobit např.: jojo, ptačí budku, dřevěné pamětní medaile, 

model města, miniaturu farmy, leidenskou lahev, beambot, ozubené kolo atd. 

Časová náročnost

Popis realizace projektu

Přínosy projektu

Doplňující informace

rámci projektové činnosti ve výuce jiných předmětů: 

rámci malých domácích projektů přímo pro daný předmět.

oborech elektrotechnika, stavebnictví, 

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková 



Základní informace:

Cílem projektu bylo podporovat a motivovat žáky ZŠ ke vzdělávání v

popularizovat technická povolání, vytvořit spolupráci středních škol s

inovovat vzdělávací programy na SŠ.

Mj. došlo k inovaci oborů a zahájení ověřování v

stroji a simulátorovou učebnou pro výuku C

Výstupy projektu:

          Výstupy projektu byly určeny žákům i pedagogům. 

          otázky:

 Nejdůležitější faktory, které hrají roli při volbě povolání dítěte

 Proč zůstávají technické profese na 

mladých absolventů?

 Co může tuto situaci změnit?

 Metodika spolupráce ZŠ a SŠ s

Metodika je určena zejména pro výchovné poradce na ZŠ, středoškolské pedagogy a 

zástupce firem spolupracujících na

1. Kapitola je věnována několika vybraným metodám a formám spolupráce ZŠ, SŠ a firem (např. 

pracovní vyučování žáků ZŠ přímo v

žáků ZŠ u zaměstnavatelů, besedy pro žáky ZŠ).

2. Kapitola shrnuje doporučení pro realizátory aktivit (např. Akce musí být skutečně akční, Užijte si 

spolupráci s kolegy učiteli, Humor, sranda, humor, apod.).

3. Kapitola přináší doporučení informačních zdrojů a tipů týkajících se pr

(internetové stránky SŠ, profily na Facebooku).

4. Kapitola shrnuje výstupy z první vlny workshopů pro ped. pracovníky.

 Zpravodaj Šance 2012 (dále 2013, 2014)

Zpravodaj byl zaměřen na komunikaci firem a škol. Po dobu trvání 

projektu vyšlo 10 čísel časopisu distribuovaných v

a následně zveřejněných na revitalizovaném webu školy:

http://www.dorado.cz/index.php?type=Post&id=129&ref=blog

8

Cílem projektu bylo podporovat a motivovat žáky ZŠ ke vzdělávání v technických oborech, 

technická povolání, vytvořit spolupráci středních škol s firmami na trhu práce a 

inovovat vzdělávací programy na SŠ.

oborů a zahájení ověřování v praxi. Podařilo se vybavit střední školu novými 

stroji a simulátorovou učebnou pro výuku CNC obrábění.

Výstupy projektu byly určeny žákům i pedagogům. S učiteli ZŠ byly prodiskutovány 3 základní 

Nejdůležitější faktory, které hrají roli při volbě povolání dítěte

Proč zůstávají technické profese na všech úrovních vzdělávání bez dostatku 

mladých absolventů?

Co může tuto situaci změnit?

Metodika spolupráce ZŠ a SŠ s technickým vzděláváním

Metodika je určena zejména pro výchovné poradce na ZŠ, středoškolské pedagogy a 

zástupce firem spolupracujících na projektu. Je rozdělena do čtyř kapitol:

apitola je věnována několika vybraným metodám a formám spolupráce ZŠ, SŠ a firem (např. 

pracovní vyučování žáků ZŠ přímo v dílnách SŠ, dny řemesel a technických oborů na SŠ, exkurze 

besedy pro žáky ZŠ).

apitola shrnuje doporučení pro realizátory aktivit (např. Akce musí být skutečně akční, Užijte si 

kolegy učiteli, Humor, sranda, humor, apod.).

apitola přináší doporučení informačních zdrojů a tipů týkajících se pr

(internetové stránky SŠ, profily na Facebooku).

první vlny workshopů pro ped. pracovníky.

Zpravodaj Šance 2012 (dále 2013, 2014)

Zpravodaj byl zaměřen na komunikaci firem a škol. Po dobu trvání 

lo 10 čísel časopisu distribuovaných v tištěné podobě na ZŠ 

a následně zveřejněných na revitalizovaném webu školy:

http://www.dorado.cz/index.php?type=Post&id=129&ref=blog

technických oborech, 

firmami na trhu práce a 

praxi. Podařilo se vybavit střední školu novými 

učiteli ZŠ byly prodiskutovány 3 základní 

Nejdůležitější faktory, které hrají roli při volbě povolání dítěte

všech úrovních vzdělávání bez dostatku 

Metodika je určena zejména pro výchovné poradce na ZŠ, středoškolské pedagogy a 

apitola je věnována několika vybraným metodám a formám spolupráce ZŠ, SŠ a firem (např. 

dílnách SŠ, dny řemesel a technických oborů na SŠ, exkurze 

apitola shrnuje doporučení pro realizátory aktivit (např. Akce musí být skutečně akční, Užijte si 

apitola přináší doporučení informačních zdrojů a tipů týkajících se projektových aktivit 

Zpravodaj byl zaměřen na komunikaci firem a škol. Po dobu trvání 

tištěné podobě na ZŠ 

a následně zveřejněných na revitalizovaném webu školy:



2.4 Projekt – Interdisciplinární vzdělávání pracovníků škol

v oblasti vzduchotechniky

Nositel projektu: INFINITIA s.r.o.

Kontakt: http://www.zorp.cz/

Partner projektu: Střední odborná škola energetická

zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Základní informace:

Cílem projektu bylo vytvořit modulový vzdělávací systém v

klimatizace pro odborné pedagogické pracovníky, vytvořit studijní opory pro jednotlivé moduly a 

podmínky pro výuku a odborný výcvik pedagogických pracovníků formou 

proškolit pedagogické pracovníky (včetně odborných stáží na vybraných pracovištích), vytvořit 

metodiky (jak se učit a jak učit) a vybavit příslušné dílenské prostory materiálem pro výuku 

vzduchotechniky a klimatizace.

Projekt byl určen pro odborné pedagogické prac

dotčených oborů:

Výstupy projektu:

 Modulový vzdělávací systém

Vytvořen pro odborné pedagogické pracovníky podílející se na výuce žáků v

dotčených požadavky zaměstnavatelů v

 Studijní opory a metodika

Studijní opory vznikly pro potřeby 9 modulů a společně s

učit a jak učit) umožňují cílové skupině 
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nterdisciplinární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

v oblasti vzduchotechniky

INFINITIA s.r.o.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie 

zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

vytvořit modulový vzdělávací systém v oblasti vzduchotechniky a 

klimatizace pro odborné pedagogické pracovníky, vytvořit studijní opory pro jednotlivé moduly a 

podmínky pro výuku a odborný výcvik pedagogických pracovníků formou 

t pedagogické pracovníky (včetně odborných stáží na vybraných pracovištích), vytvořit 

metodiky (jak se učit a jak učit) a vybavit příslušné dílenské prostory materiálem pro výuku 

vzduchotechniky a klimatizace.

Projekt byl určen pro odborné pedagogické pracovníky školy, kteří se podílejí na výuce žáků 

Modulový vzdělávací systém

Vytvořen pro odborné pedagogické pracovníky podílející se na výuce žáků v

dotčených požadavky zaměstnavatelů v oblasti vzduchotechniky a kli

     

Studijní opory a metodika

Studijní opory vznikly pro potřeby 9 modulů a společně s vytvořenou metodikou 

umožňují cílové skupině odborných pedagogických  pracovníků  

a školských zařízení 

a stavební, Obchodní akademie a Střední 

oblasti vzduchotechniky a 

klimatizace pro odborné pedagogické pracovníky, vytvořit studijní opory pro jednotlivé moduly a 

podmínky pro výuku a odborný výcvik pedagogických pracovníků formou profesního rozvoje, 

t pedagogické pracovníky (včetně odborných stáží na vybraných pracovištích), vytvořit 

metodiky (jak se učit a jak učit) a vybavit příslušné dílenské prostory materiálem pro výuku 

ovníky školy, kteří se podílejí na výuce žáků 

Vytvořen pro odborné pedagogické pracovníky podílející se na výuce žáků v oborech 

oblasti vzduchotechniky a klimatizace.

vytvořenou metodikou (Jak se 

orných pedagogických  pracovníků  přenášet 



získané dovednosti a zkušenosti 

2.5 Projekt - Získání dovedností v programování na CNC

Řešitel projektu: GSOŠ Podbořany

Kontakt: http://www.gsospodborany.cz/

Zaměření projektu:

Cílem projektu bylo zvýšit úroveň praktických dovedností pedagogických pracovníků 

v předmětu CNC programování, inovovat učební materiály pro

programováním a zvýšit úroveň dovedností žáků v

Výstupy projektu:

 Inovace výukových materiál

Byly inovovány učební materiály do konkrétních předmětů, kde je CNC vyučováno. 

NC program, umožňující výrobu součásti 

dokumentace nebo podle vytvořeného modelu pomocí CAD systému

Výuka byla obohacena o informace vycházející ze znalostí CAD/CAM 

systémů. Žáci používali data získaná z

postprocesoru, k

10

zkušenosti mezi žáky školy. Dotčené obory:

 klempíř, 

 zámečník

 elektrikář, 

 mechanik-elektronik

 tesař, truhlář

 instalatér

 zedník, 

 montér suchých staveb.

Získání dovedností v programování na CNC

GSOŠ Podbořany, příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 862

http://www.gsospodborany.cz/

zvýšit úroveň praktických dovedností pedagogických pracovníků 

předmětu CNC programování, inovovat učební materiály pro předměty dotčené CNC 

programováním a zvýšit úroveň dovedností žáků v CNC programování.

materiálů

Byly inovovány učební materiály do konkrétních předmětů, kde je CNC vyučováno. 

NC program, umožňující výrobu součásti 

dokumentace nebo podle vytvořeného modelu pomocí CAD systému

Výuka byla obohacena o informace vycházející ze znalostí CAD/CAM 

systémů. Žáci používali data získaná z CADu, za použití 

postprocesoru, k vytvoření NC programu.

Kpt. Jaroše 862

zvýšit úroveň praktických dovedností pedagogických pracovníků 

předměty dotčené CNC 

Byly inovovány učební materiály do konkrétních předmětů, kde je CNC vyučováno. 

NC program, umožňující výrobu součásti podle výkresové 

dokumentace nebo podle vytvořeného modelu pomocí CAD systému.

Výuka byla obohacena o informace vycházející ze znalostí CAD/CAM 

CADu, za použití 



2.6 Projekt – To je věda, seznamte se

Řešitel projektu: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v

Partner projektu: Partnerská síť UJEP (síť kontaktů na ZŠ a SŠ v

Kontakt: http://www.tau.ujep.cz/

         Základní informace:

Záměrem projektu bylo přispět k

programu zaměřeného na profesionální prezentaci výsledků vědy a výzkumu a realizace inovativního 

vzdělávacího programu zaměřeného na práci se studenty a žáky v

výzkumem.

Výstupy projektu:

ZUKERSTEIN, J. Škola techniky 

BŘEHOVSKÝ, J. Škola techniky 

JANOVEC, J. Škola techniky –

NOVOTNÝ, J. Škola techniky 

UJEP, 2010.

HRALA, T. Škola techniky –

2010.

ZUKERSTEIN, J. Aktivizující metody v

ISBN 978-80-7414-430-1.

NOVOTNÝ, J. Projektová výuka a aspekty tvořivosti v

UJEP, 2012. ISBN 978-80-7414

V monografii PhDr. Jana Novotného, Ph.D. s

aspekty tvořivosti v

problémové metody, specifika a možnosti jejich využití v

vzdělávání. Dále je 

vzdělávání na žáky při použití klasických vyučovacích metod a metody 
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To je věda, seznamte se.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Partnerská síť UJEP (síť kontaktů na ZŠ a SŠ v ÚK – fakult.školy UJEP)

http://www.tau.ujep.cz/

Záměrem projektu bylo přispět k popularizaci výzkumu a vývoje cestou realizace popularizačního

programu zaměřeného na profesionální prezentaci výsledků vědy a výzkumu a realizace inovativního 

u zaměřeného na práci se studenty a žáky v oblasti seznamování se s

Škola techniky – Elektronické obvody. Ústí nad Labem: UJEP, 2010.

Škola techniky – Fotografické techniky. Ústí nad Labem: 

– Reaktivní motory a jejich využití. Ústí nad Labem: UJEP, 2010.

Škola techniky – Svět mikrostruktury a makrostruktury dřeva

Technologie zpracování kovů – odlévání

Aktivizující metody v technickém vzdělávání. Ústí nad Labem: UJEP, 2012. 

Projektová výuka a aspekty tvořivosti v edukačním procesu

7414-431-8.

monografii PhDr. Jana Novotného, Ph.D. s názvem 

aspekty tvořivosti v edukačním procesu jsou popsány projektové a 

problémové metody, specifika a možnosti jejich využití v

vzdělávání. Dále je zde uveden výsledek výzkumu rozdílu dopadu 

vzdělávání na žáky při použití klasických vyučovacích metod a metody 

fakult.školy UJEP)

popularizaci výzkumu a vývoje cestou realizace popularizačního                

programu zaměřeného na profesionální prezentaci výsledků vědy a výzkumu a realizace inovativního 

oblasti seznamování se s vědou a 

. Ústí nad Labem: UJEP, 2010.

. Ústí nad Labem: UJEP, 2010.

. Ústí nad Labem: UJEP, 2010.

Svět mikrostruktury a makrostruktury dřeva. Ústí nad Labem: 

odlévání. Ústí nad Labem: UJEP, 

Ústí nad Labem: UJEP, 2012. 

edukačním procesu. Ústí nad Labem: 

názvem Projektová výuka a 

jsou popsány projektové a 

problémové metody, specifika a možnosti jejich využití v oblasti technického 

zde uveden výsledek výzkumu rozdílu dopadu 

vzdělávání na žáky při použití klasických vyučovacích metod a metody 



projektového vyučování. 

Pro pedagogické pracovníky vznikly také 

technických předmětů a obsahují následující témata:

 Interdisciplinarita a integrace v

 Multimediální pomůcka a její návrh pro využití při výuce technických předmětů.

 Fotometrická měření jako nástroj motivace.

 Přírodní materiály a jejich využit

 Technická zájmová činnost na základní škole.

 Výzkum v oblasti použití dendrimerů pro biomedicínské aplikace.

 Studium povrchových vlastností nanostrukturovaných materiálů vyvíjených pro aplikaci 

v elektronice a tkáňovém inženýrství.

Jednotlivé články dostupné online jsou uvedené v

3. 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 dalším formám výuky patří individuální výuka, projektová výuka, skupinová a kooperativní 

výuka, otevřené vyučování.

Metodou výuky rozumíme systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků 

směřujících k dosažení daných edukačních cílů.

Ke zkvalitnění a zpestření výuky je vhodné 

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

žáka. Moderní strategie výuky mají být krea

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

pro výuku. 
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Pro pedagogické pracovníky vznikly také Odborné články, které poukazují na různá témata v

tů a obsahují následující témata:

Interdisciplinarita a integrace v oblasti technického vzdělávání.

Multimediální pomůcka a její návrh pro využití při výuce technických předmětů.

Fotometrická měření jako nástroj motivace.

Přírodní materiály a jejich využití na základní škole.

Technická zájmová činnost na základní škole.

oblasti použití dendrimerů pro biomedicínské aplikace.

Studium povrchových vlastností nanostrukturovaných materiálů vyvíjených pro aplikaci 

elektronice a tkáňovém inženýrství.

Jednotlivé články dostupné online jsou uvedené v příloze č.2.

Metody a formy výuky

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

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

dalším formám výuky patří individuální výuka, projektová výuka, skupinová a kooperativní 

rozumíme systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků 

dosažení daných edukačních cílů.

alitnění a zpestření výuky je vhodné využít aktivizujících metod, které v

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

žáka. Moderní strategie výuky mají být kreativní. Aktivizující metody se ne

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

, které poukazují na různá témata v oblasti 

Multimediální pomůcka a její návrh pro využití při výuce technických předmětů.

Studium povrchových vlastností nanostrukturovaných materiálů vyvíjených pro aplikaci 

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

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

dalším formám výuky patří individuální výuka, projektová výuka, skupinová a kooperativní 

rozumíme systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáků 

, které v sobě nesou 

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

tivní. Aktivizující metody se nezaměřují jen na 

oblast znalostí a dovedností, ale i na oblast postojových hodnot, jako je vztah k práci, motivace 



Aktivizující metody akcentují vlastní učební práci žáků a zahrnují metody:

 Metody diskusní (prostor pro samostatné vyjadřování náz

nepředkládá pouze výsledek, ale v

pracovního postupu, který žák snadněji aplikuje při řešení úlohy s

analýzy a dedukce.

 Metody heuristické (prostor pro 

skutečnosti, že žák cítí uspokojení ve fázi praktického zkoušení a ověřování případných 

postupů řešení. Učitel podněcuje žáka k

atraktivní role (mistr, poradce, průvodce 

řešení. Metoda potlačuje dominantní roli učitele, zvyšuje aktivitu žáků a jejich důvě

vlastní schopnost učit se.

 Metody situační (řešení problémového případu, který odráží reálnou událost

Metoda je nejčastěji realizována formou slovního zadání, které je obsahově pro žáky 

zajímavé a zároveň bude simulovat reálnou situaci

 Metody inscenační – Žáci se při učení stávají aktéry předváděných situací, vžívají se do 

určité role, kterou hlouběji předvádějí a současně se pokoušejí řešit konkrétní problém. 

Využití metody na 1. stupni ZŠ je zábavné, ale na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ je již 

problematické.

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

– Představují seberealizační aktivitu žáků, která preferuje svobodnou volbu, spontánnost, 

tvořivost a fantazii. Metoda představuje nejen použití vhodných pomůcek a her při

ale také například pořádání soutěží. Použitím této metody dochází k

dovednosti žáků, jejich strategického myšlení a trpělivosti, komunikativních a sociálních 

dovedností ve skupině.

 Badatelsky orientovaná výuka

rozpracovávána v rámci vzdělávacích projekt a kterou je možno implementovat v

většiny vyučovacích předmětů a na všech úrovních vzdělávání. Jedná se o moderní a 

charakteristické pojetí výuky zaměřené na rozvoj znalostí, d

aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou sám objevuje.
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Aktivizující metody akcentují vlastní učební práci žáků a zahrnují metody:

Metody diskusní (prostor pro samostatné vyjadřování názoru žáka)

nepředkládá pouze výsledek, ale v rámci diskuse dochází ke strukturovanému popisu 

pracovního postupu, který žák snadněji aplikuje při řešení úlohy s

(prostor pro rozvoj potřeby objevovat nové) –

skutečnosti, že žák cítí uspokojení ve fázi praktického zkoušení a ověřování případných 

Učitel podněcuje žáka k samostatné a tvůrčí práce tím, že ho postaví do 

mistr, poradce, průvodce atp.). Žáci společně diskutují a porovnávají svá 

řešení. Metoda potlačuje dominantní roli učitele, zvyšuje aktivitu žáků a jejich důvě

řešení problémového případu, který odráží reálnou událost

nejčastěji realizována formou slovního zadání, které je obsahově pro žáky 

zajímavé a zároveň bude simulovat reálnou situaci.

Žáci se při učení stávají aktéry předváděných situací, vžívají se do 

určité role, kterou hlouběji předvádějí a současně se pokoušejí řešit konkrétní problém. 

Využití metody na 1. stupni ZŠ je zábavné, ale na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ je již 

pochopení a učení se problému skrze seberealizační aktivitu jedince

Představují seberealizační aktivitu žáků, která preferuje svobodnou volbu, spontánnost, 

tvořivost a fantazii. Metoda představuje nejen použití vhodných pomůcek a her při

ale také například pořádání soutěží. Použitím této metody dochází k

dovednosti žáků, jejich strategického myšlení a trpělivosti, komunikativních a sociálních 

Badatelsky orientovaná výuka (BOV) – Jedna z nejmodernějších metod, která byla 

rámci vzdělávacích projekt a kterou je možno implementovat v

většiny vyučovacích předmětů a na všech úrovních vzdělávání. 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 objevuje.

oru žáka) – Žákovi se 

rámci diskuse dochází ke strukturovanému popisu 

pracovního postupu, který žák snadněji aplikuje při řešení úlohy s využitím analogie, 

Metoda založená na 

skutečnosti, že žák cítí uspokojení ve fázi praktického zkoušení a ověřování případných 

samostatné a tvůrčí práce tím, že ho postaví do 

Žáci společně diskutují a porovnávají svá 

řešení. Metoda potlačuje dominantní roli učitele, zvyšuje aktivitu žáků a jejich důvěru ve 

řešení problémového případu, který odráží reálnou událost) –

nejčastěji realizována formou slovního zadání, které je obsahově pro žáky 

Žáci se při učení stávají aktéry předváděných situací, vžívají se do 

určité role, kterou hlouběji předvádějí a současně se pokoušejí řešit konkrétní problém. 

Využití metody na 1. stupni ZŠ je zábavné, ale na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ je již 

pochopení a učení se problému skrze seberealizační aktivitu jedince)

Představují seberealizační aktivitu žáků, která preferuje svobodnou volbu, spontánnost, 

tvořivost a fantazii. Metoda představuje nejen použití vhodných pomůcek a her při výuce, 

ale také například pořádání soutěží. Použitím této metody dochází k rozvoji řemeslné 

dovednosti žáků, jejich strategického myšlení a trpělivosti, komunikativních a sociálních 

odernějších metod, která byla 

rámci vzdělávacích projekt a kterou je možno implementovat v rámci 

většiny vyučovacích předmětů a na všech úrovních vzdělávání. Jedná se o moderní a 

ovedností a postojů na základě 

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



4. Shrnutí

 Přínosem využití výše uvedených výstupů je pro učitele úspora času při přípravě na vlastní 

vyučovací hodinu, protože vytvořené mate

odzkoušené.

 Výstupů z prezentovaných projektů 

 Metodiky poslouží jako návod k

obory.

 Pomůcky, didaktické panely

aktivní učení s názornými ukázkami, které aktivují zájem žáků o danou problematiku.

 Počítačové hry náleží k oblíbeným interaktivním zábavným výukovým pomůckám.

 Listinné výstupy projektů (časopisy

zdroje informací pro zpestření a doplnění vyučovacích hodin.

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

webových stránkách: 

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

Příloha:

CD, které obsahuje:

 výstupy výše uvedených projektů,

 pdf výukového modulu,

 power – pointová prezentace k

Poznámka: 

Ve výukovém modulu jsou použity obrázky z
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využití výše uvedených výstupů je pro učitele úspora času při přípravě na vlastní 

vyučovací hodinu, protože vytvořené materiály jsou snadno a rychle dostupné a 

prezentovaných projektů umožňují vyučujícímu zpestřit vlastní výuku.

Metodiky poslouží jako návod k realizaci vlastních hodin tak, aby prezentovaly technické 

didaktické panely a pracovní listy představující výstupy z

názornými ukázkami, které aktivují zájem žáků o danou problematiku.

oblíbeným interaktivním zábavným výukovým pomůckám.

Listinné výstupy projektů (časopisy, katalogy) a webové stránky představují inspirativní 

zdroje informací pro zpestření a doplnění vyučovacích hodin.

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

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

výstupy výše uvedených projektů,

pointová prezentace k výukovému modulu.

Ve výukovém modulu jsou použity obrázky z prezentovaných projektů.

využití výše uvedených výstupů je pro učitele úspora času při přípravě na vlastní 

riály jsou snadno a rychle dostupné a 

zpestřit vlastní výuku.

realizaci vlastních hodin tak, aby prezentovaly technické 

a pracovní listy představující výstupy z projektů podporují 

názornými ukázkami, které aktivují zájem žáků o danou problematiku.

oblíbeným interaktivním zábavným výukovým pomůckám.

, katalogy) a webové stránky představují inspirativní 

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

99651/archiv=0&p1=204520



5. Využití výstupů z projektů ve školách

Rekapitulace výše uvedených výstupů:

5.1 Metodiky, příručky

Využití a uplatnění pomůcek ve 

Stupeň
vzdělávání

Název pomůcky
(z projektu)

ZŠ, SŠ
Metodické postupy

(Jak přilákat žáky do SOŠ)

SŠ

Studijní opory

(Interdisciplinární vzdělávání 
pracovníků škol a 

zařízení v
vzduchotechniky)

SŠ

Metodika

(Interdisciplinární vzdělávání 
pracovníků škol a školských 

zařízení v
vzduchotechniky)

SŠ

Výukové materiály

(Získání dovedností 
v programování na CNC

5.2 PC hra

Využití a uplatnění 

Stupeň
vzdělávání

Název pomůcky
(z projektu)

ZŠ
PC hra

(Budoucnost je v
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projektů ve školách

Rekapitulace výše uvedených výstupů:

Využití a uplatnění pomůcek ve školách

Název pomůcky
(z projektu)

Využití

Metodické postupy

(Jak přilákat žáky do SOŠ)

Motivace k výběru 
oboru, výrobní 

postupy výrobků

Studijní opory

(Interdisciplinární vzdělávání 
pracovníků škol a školských 

zařízení v oblasti 
vzduchotechniky)

Podpora pro výuku 
jednotlivých oborů

Metodika

(Interdisciplinární vzdělávání 
pracovníků škol a školských 

zařízení v oblasti 
vzduchotechniky)

Podpora pro výuku 
jednotlivých oborů

Výukové materiály

Získání dovedností 
programování na CNC)

Materiály inovující 
výuku CNC 

programování
organizace

www.gsospodborany.cz

Využití a uplatnění pomůcek ve školách

Název pomůcky
(z projektu)

Využití

PC hra

(Budoucnost je v technice)
Vědomostní kvíz

podborany.cz/budoucn
ostvtechnice/home.ht

hra.webiq.cz/pc

Ke stažení

příloha - CD

příloha - CD

příloha - CD

GSOŠ Podbořany, 
příspěvková 

organizace, Kpt. Jaroše 
862, 

www.gsospodborany.cz

Ke stažení

http://www.sos-
podborany.cz/budoucn
ostvtechnice/home.ht

ml

http://pc-
hra.webiq.cz/pc-hra/



5.3 Publikace, časopisy, pracovní listy

Využití a uplatnění pomůcek ve školách

Stupeň
vzdělávání

Název pomůcky
(z projektu)

ZŠ
Pracovní listy

(Budoucnost je v

ZŠ
Metodické postupy

(Jak přilákat žáky do SOŠ)

ZŠ, SŠ

Zpravodaj Šance

(Rozvoj technické vzdělávání na 
Děčínsku)

ZŠ, SŠ
Škola techniky

(To je věda, 

5.4 Pomůcky, didaktické panely

Využití a uplatnění pomůcek ve školách

Stupeň
vzdělávání

Název pomůcky
(z projektu)

ZŠ, SŠ
Ukázkové panely

(Budoucnost je v

ZŠ
Banery

(Jak přilákat žáky do SOŠ)
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Publikace, časopisy, pracovní listy

Využití a uplatnění pomůcek ve školách

Název pomůcky
(z projektu)

Využití

Pracovní listy

(Budoucnost je v technice)

Zajímavá forma 
představení 

jednotlivých oborů 

Metodické postupy

(Jak přilákat žáky do SOŠ)

Zajímavá forma 
motivace k volbě 

oboru

Zpravodaj Šance

(Rozvoj technické vzdělávání na 
Děčínsku)

Tiskovina zaměřená 
na spolupráci firem a 

škol

http://www.dorado.cz/i
ndex.php?type=Post&id

Škola techniky

(To je věda, seznamte se!)

Seznámení se 
s tématy techniky 

Pomůcky, didaktické panely

Využití a uplatnění pomůcek ve školách

Název pomůcky
(z projektu)

Využití

Ukázkové panely

(Budoucnost je v technice)

Motivační pomůcka 
využitelná ve výuce

Banery

(Jak přilákat žáky do SOŠ)

Pomůcka na 
představení oborů

Ke stažení

příloha - CD

příloha - CD

http://www.dorado.cz/i
ndex.php?type=Post&id

=129&ref=blog

příloha č. 3

Ke stažení

příloha - CD

příloha - CD



Příloha č.1

Výrobek Předmět

Jojo

fyzika

dějepis

Model města matematika

Ptačí budka, 
krmítko

přírodopis, 
biologie

Výrobek Předmět

Beambot fyzika

Leydenská 
lahev

fyzika

Parní turbína

fyzika

dějepis

Provázkový 
telefon

fyzika

Větrná fyzika
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ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Téma Způsob využití

setrvačnost 
(Newtonovy 
pohybové zákony)

žáci v rámci výuky fyziky předvedou svůj 
výrobek a jeho funkčnost a na základě jeho 
činnosti vysvětlí setrvačnost

Metoda: dovednostně-
práce, 

zařadit jako zajímavost

Metoda: práce s textem, vyhledávání 
informací

- geometrická 
tělesa (hranoly)

využití modelů, které vznikly v
pracovních činností (nebo jako malý projekt 
matematiky) k popisu jednotlivých těles

Metoda: dovednostně-
práce, projektová výuka, demostrační

- ptactvo v našich 
krajích

umístění krmítka v přírodě a sledování 
druhů ptáků, kteří se vyskytnou, na základě 
fotodokumentace vytvořit atlas ptáků

Metoda: dovednostně-
práce, projektová výuka, práce s
řešení problémů

ELEKTROTECHNIKA

Téma Způsob využití

elektřina –
elektrický zdroj –
galvanický článek využití modelů, které vznikly v

pracovních činností (nebo jako malý projekt 
v rámci daného předmětu) jako 
pomůcky pro praktickou ukázku

Metoda - fyzika: dovednostně
skupinová práce, projektová výuka, 
demonstrační

Metoda – dějepis: práce s textem

elektřina -
kondenzátor

tepelné motory

průmyslová 
revoluce

zvuk

výroba elektrické 

Způsob využití

rámci výuky fyziky předvedou svůj 
výrobek a jeho funkčnost a na základě jeho 
činnosti vysvětlí setrvačnost

-praktická, skupinová 

zařadit jako zajímavost

textem, vyhledávání 

využití modelů, které vznikly v rámci 
pracovních činností (nebo jako malý projekt 

popisu jednotlivých těles

-praktická, skupinová 
práce, projektová výuka, demostrační

přírodě a sledování 
druhů ptáků, kteří se vyskytnou, na základě 
fotodokumentace vytvořit atlas ptáků

-praktická, skupinová 
práce, projektová výuka, práce s textem, 

Způsob využití

využití modelů, které vznikly v rámci 
pracovních činností (nebo jako malý projekt 

rámci daného předmětu) jako didaktické 
pomůcky pro praktickou ukázku

fyzika: dovednostně-praktická, 
skupinová práce, projektová výuka, 

dějepis: práce s textem



elektrárna

přírodopis

Výrobek Předmět

Plechové 
geometrické 
tvary

matematika

fyzika

Ozubené kolo matematika

Příloha č.2

Dostupné články z projektu To je věda, seznamte se.

ZUKERSTEIN, J. Technická zájmová činnost na základní škole

Education. 2012, Olomouc - EU, Univerzita Palackého, Ročník 4, Číslo 3, s. 

(print). ISSN 1803-6805 (on-line). Dostupné (online) na: 

ZUKERSTEIN, J. Přírodní materiály a jejich využití na základní škole

vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, ročník 3, 1/2011. s. 

978-80-7414-126-3. Dostupné (online) na:

2011_COMPLET_priloha_2.pdf

ZUKERSTEIN, J. Fotometrická měření jako nástroj motivace

reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, ročník 3, 1/2011. s. 

126-3. Dostupné (online) na 

2011_COMPLET_priloha_2.pdf
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energie

ekologie

využití praktické ukázky jako součást např. 
referátu

Metoda: skupinová práce, projektová výuka, 
práce s textem, demonstrační

STROJÍRENSTVÍ

Téma Způsob využití

rovinné útvary
výpočet obvodu a obsahu útvaru na základě 
zjištění rozměrů  Metoda: řešení problémů

těžiště tělesa
experimentální určení těžiště útvaru pomocí 
těžnic (skupina=dvojice)
problémů, skupinová práce

nepřímá úměrnost

využití modelů, které vznikly v
pracovních činností jako didaktické pomůcky 
pro praktickou ukázku 
problémů

projektu To je věda, seznamte se.

Technická zájmová činnost na základní škole. Journal of Technology and Information 

EU, Univerzita Palackého, Ročník 4, Číslo 3, s. 318 

line). Dostupné (online) na: http://jtie.upol.cz/clanky_3_2012/add2.pdf

Přírodní materiály a jejich využití na základní škole.

Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, ročník 3, 1/2011. s. 

3. Dostupné (online) na:http://www.jtie.upol.cz/clanky_1_2011/JTIE%2001

Fotometrická měření jako nástroj motivace. In Strategie technického vzdělávání v 

Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, ročník 3, 1/2011. s. 392 –

3. Dostupné (online) na http://www.jtie.upol.cz/clanky_1_2011/JTIE%2001

využití praktické ukázky jako součást např. 

Metoda: skupinová práce, projektová výuka, 
demonstrační

Způsob využití

výpočet obvodu a obsahu útvaru na základě 
Metoda: řešení problémů

experimentální určení těžiště útvaru pomocí 
(skupina=dvojice)Metoda: řešení 

problémů, skupinová práce

využití modelů, které vznikly v rámci 
pracovních činností jako didaktické pomůcky 
pro praktickou ukázku Metoda: řešení 

Journal of Technology and Information 

318 - 320. ISSN 1803-537X 

http://jtie.upol.cz/clanky_3_2012/add2.pdf

In Strategie technického 

Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, ročník 3, 1/2011. s. 67 – 69. ISBN: 

http://www.jtie.upol.cz/clanky_1_2011/JTIE%2001-

Strategie technického vzdělávání v 

– 395. ISBN: 978-80-7414-

http://www.jtie.upol.cz/clanky_1_2011/JTIE%2001-



NOVOTNÝ, J. Multimediální pomůcka a její návrh pro využití při výuce technických předmětů

Online KONFERENCE, Moderní vzdělávání: technika a informační technologie

Dostupná (online) na: http://www.movz.upol.cz/konference/122/

NOVOTNÝ, J. Interdisciplinarita a integrace v

vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, ročník 3, 1/2011. s. 

978-80-7414-126-3. Dostupné (online) na: 

2011_COMPLET_priloha_2.pdf

BŘEHOVSKÝ, J., 2011. Analýza využívání induktivních a deduktivních přístupů v

matematiky pro střední školy. e-Pedagogium 

1213-7499. Dostupné (online) z: http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e

pedagogium_1-2011.pdf

HRALOVÁ, I. Hodnocení vstupních znalostí matematiky na FVTM U

vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, ročník 3, 1/2011. s. 

978-80-7414-126-3. Dostupné (online) na: 

2011_COMPLET_priloha_2.pdf

HEJNOVÁ, E., Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na základních školách v

zemích – minulost a současnost. In: Scientia in educatione, Univerzita Karlova v Pr

fakulta. s. 77 – 90, ročník 2, 2/2011, ISSN: 1804

http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/24/23

Scientific American: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Fakulta životního prostředí

speciální sekce, leden-únor 2013, s. 2 

http://www.sciam.cz/files/FZP_UJEP_we

Scientific American: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Fakulta životního prostředí

speciální sekce, leden-únor 2013, s. 7 

na:http://www.sciam.cz/files/PrF_UJEP_web.pdf

Scientific American: 7 pohledů, Přírodovědecká fakulta, 

vydání: speciální sekce, červen 2010, s. 2 
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