
 
 

 

Metodický den č. 7 – Přírodovědné a technické obory na SŠ a ZŠ 

V rámci klíčové aktivity KA08 B2 se v konferenčních prostorách hotelu Theresia 
Kolín uskutečnilo dne 25.6.2015 setkání pracovníků SOŠ a SOU stavební Kolín a zástupců 
spolupracujících základních škol. Konkrétně se jednalo o pracovníky naší školy a o zástupce 
těchto základních škol: 
Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, 1. ZŠ Kolín, 2. ZŠ Kolín, 
3. ZŠ Kolín, 4. ZŠ Kolín, 5. ZŠ Kolín, ZŠ a MŠ Cerhenice, ZŠ, MŠ a PŠ Kolín, ZŠ Zásmuky 
A ZŠ Červené Pečky. 

Úvodní slovo metodického dne měl ředitel SOŠ a SOU stavební Kolín Mgr. Jindřich 
Synek, který přivítal všechny hosty a seznámil je s programem setkání. Poděkoval všem 
zúčastněným za spolupráci a za jejich dnešní účast.V další části setkání seznámil ředitel školy 
přítomné s dosavadním průběhem projektu v SOŠ a SOU stavební Kolín.  Zaměřil se zejména 
na zhodnocení dosavadní spolupráce SOŠ a SOU stavební Kolín a spolupracujících 
základních škol. Tato spolupráce probíhala ve vybraných hodinách pracovního vyučování, 
výtvarné výchovy a fyziky. Další formou spolupráce jsou právě metodické dny, dále společné 
exkurze a workshopy žáků SOŠ a SOU stavební Kolín a základních škol. Věcní manažeři 
jednotlivých aktivit, Ing. Lindnerová, Mgr. Brezmenová a Mgr. Vokřál seznámili přítomné 
s průběhem projektu v předchozím období.V další části metodického dne následovala diskuse, 
ve které zúčastnění představitelé škol mluvili o svých zkušenostech s průběhem projektu.   

Všichni přítomní zástupci základních škol hodnotili projekt velice pozitivně. 
Oceňovali jeho zaměření a shodli se na tom, že by rádi v podobné spolupráci pokračovali i po 
jeho skončení. 

Během následující diskuse došlo také k výměně názorů na to, jakými formami nejlépe 
vzbudit zájem žáků o přírodovědné a technické obory. Přítomní se shodli na tom, že právě 
přiblížení výuky nejrůznějšími způsoby co nejblíže praxi, je jednou z dobrých možností, jak u 
žáků vzbudit patřičný zájem.  

 




