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Metodický den – Přírodovědné a technické obory SŠ a ZŠ 

V rámci klíčové aktivity KA08 B2 se v konferenčních prostorách hotelu Theresia Kolín 

uskutečnilo dne 10.10.2014 setkání pracovníků SOŠ a SOU stavební Kolín, zástupců pozvaných 

SŠ a firem spolupracujících na projektu. Konkrétně se jednalo o pracovníky naší školy zapojené 

v různých částech projektu a o zástupce těchto středních škol: 

 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, Kutná Hora 

 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk 

 Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště, Kolín 

 Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 

Kutná Hora 

 Gymnázium Kolín, Žižkova 162, Kolín 3 

 Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41 

 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé  

 Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. 

 Gymnázium Český Brod, Vítězná 616, Český Brod 

 Střední odborná škola, Český Brod-Liblice, Školní 145 

 

Vedle zástupců škol se metodického dne zúčastnili také zástupci některých odborných 

firem spolupracujících při našem projektu.  

Úvodní slovo metodického dne měl ředitel SOŠ a SOU stavební Kolín Mgr. Jindřich 

Synek, který přivítal všechny hosty a seznámil je s programem setkání. Poté pohovořil o 

dosavadním průběhu projektu v jednotlivých aktivitách. Zaměřil se na zhodnocení dosavadní 

spolupráce SOŠ a SOU stavební Kolín, základních škol a odborných firem. Tato spolupráce 

probíhá ve vybraných hodinách pracovního vyučování, výtvarné výchovy a fyziky. Další formou 

spolupráce jsou společné exkurze a workshopy žáků SOŠ a SOU stavební Kolín a spolupracujících 

základních škol. 

Ředitel školy informoval přítomné o průběhu hodin pracovního vyučování a pracovních 

činností v dílnách OV naší školy.  Během těchto hodin se skupiny žáků ZŠ prakticky seznamují se 

základním opracováním různých materiálů. Nejzajímavější však pro žáky je vždy vlastnoruční  
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výroba jednoduchých dárkových předmětů, které si vždy mohou odnést domů. Pro řadu žáků ZŠ 

jde častokrát o první praktickou zkoušku své zručnosti. 

Bezesporu velmi zajímavou aktivitou jsou vybrané hodiny fyziky, které dosud probíhaly na 

základních školách. V letošním školním roce by již část z nich měla probíhat i v nově vzniklé 

laboratoři fyziky v budově SOŠ a SOU stavební Kolín. Právě tato laboratoř byla vybudována 

z prostředků projektu. 

V následující části svého vystoupení podal ředitel školy informace o další aktivitě projektu, 

kterou jsou společné exkurze žáků ZŠ a SŠ do vybraných firem. Na tyto exkurze pak navazují 

společné workshopy, při nichž žáci zpracovávají podklady získané během exkurzí. Výsledkem 

jsou např. powerpointové prezentace, pracovní listy aj. Právě tyto exkurze dávají možnost poznat 

svět vědy a techniky v praxi.  

 V další části metodického dne následovala diskuse, ve které zúčastnění představitelé škol 

mluvili o svých zkušenostech s výukou přírodovědných a technických oborů na školách. Většina 

z příspěvků měla ve společného jmenovatele, kterým je vybavenost škol. Přítomní ředitelé škol, či 

jejich zástupci, konstatovali, že pro zvýšení zájmu žáků o přírodovědné a technické obory je 

naprostou nutností dobrá vybavenost škol. Právě špičkově vybavené odborné laboratoře a učebny 

jsou základním předpokladem pro zajímavou výuku těchto oborů na školách. Vzhledem 

k omezenému množství prostředků, kterými školy disponují, jsou tzv. „evropské peníze“ jednou 

z vítaných možností, jak své školy vybavit potřebnou technikou. Přítomní v diskusi konstatovali, 

že právě peníze z ESF jim v posledním období nejvíce pomohly k tomu, aby jejich školy byly pro 

žáky přitažlivější. 

Během diskuze došlo také k výměně názorů na to, jakými formami výuky nejlépe vzbudit 

zájem žáků o přírodovědné a technické obory. Přítomní se shodli na tom, že právě přiblížení výuku 

co nejblíže praxi, je jednou z dobrých možností, jak u žáků vzbudit patřičný zájem. Další 

zajímavou možností je větší provázanost praktického vyučování (zejména na odborných školách) 

s praxí. To, že praktická výuka probíhá přímo v jednotlivých firmách, zvedá u některých žáků 

zájem o daný obor a skutečně v něm zůstávají i po skončení studia, potvrdili i přítomní zástupci 

firem. 
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Diskuze pokračovala v pracovních skupinách, kde se řešili budoucí kroky projektu 

v následujícím období. Po ukončení diskuze v pracovních skupinách poděkoval ředitel SOŠ a SOU 

stavební Kolín Mgr. Jindřich Synek všem zúčastněným a akce byla v 16.00 hod. ukončena. 

 

Mgr. Jiří Vokřál 
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