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Cíl projektu  

Střední škola MESIT, o.p.s. a Střední škola stavební - Horstav kladou důraz na zkvalitňování výuky v oblasti 

praktického vyučování. 

Cílem projektu je navázat/rozšířit/zefektivnit spolupráci mezi SŠ a ZŠ v regionu, tak aby žáci ZŠ měli možnost 

si kvalifikovaně a s jistou představou zvolit vybranou profesi, a na straně druhé pro žáky SŠ, kteří si již profesi 

vybrali zlepšit současný stav ve spolupráci středních odborných škol a zaměstnavatelů, který povede k lepší 

přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k ověření dalších 

možností spolupráce škol včetně odborného výcviku a odborné praxe ve firmách. Aplikací takového přístupu k 

praktickému výcviku bude významnou měrou zvýšen přínos pro studenty, protože spolupracující subjekty 

praktického výcviku se budou etablovat ze širšího teritoriálního i odborného spektra. 

 



Klíčové aktivity  

KA 01 – Spolupráce s firmami v oblasti elektrotechnické 

Cílem KA 01 je vytvoření dvou středisek vlastní praxe (SVP) pro elektrotechnické obory (26-41-L/01 

MECHANIK ELEKTROTECHNIK) na Střední škole MESIT, o.p.s. a zabezpečit tak část praktického 

vyučování, které není možno absolvovat u firem a nabídnout služby SVP žákům ZŠ; dále je zaměřena na 

absolvování praxe žáků 2., 3., a 4. ročníku ve firmách a předn. odborníků pro žáky SŠ a PP. 

Výstupy KA 01: 

 Vytvoření střediska vlastní praxe pro PP v podmínkách, kdy není možné zajistit vlastní středisko praxe 

pro výuku v rámci odborného výcviku studentů ve firmě - praktický nácvik je náročný na prostor, 

přípravu, pomůcky a materiál, je nákladnější finančně 

 vytvoření 2 prezentací pro výuku PP (výklad pojmů, testové otázky) 

 proškolení žáků 4. ročníku v učebně BOZP a PP a získání kvalifikace dle vyhlášky 50/1978 Sb. §5 

 získání osvědčení pro žáky 4. ročníku  

 vytvoření střediska vlastní praxe pro oblast robotiky (10 robotů Mindstorms, 10 PC pro programování, 

SW) 

 vytvoření 5 prezentací využití robotů, programování robotů, konkrétní příklady a náměty činností 

 

KA 02 – Studentský minipodnik 

Cílem KA 02 je přiblížit žákům fungování reálného podniku, podnítit podnikavost a napomoci vzniku 

podnikatelské kultury u mladých lidí v souladu s ekonomickými trendy EU. K podpoře klíčové aktivity bude 

vytvořen volitelný předmět Studentský minipodnik, který bude řídit vyučující odborných ekonomických 

předmětů a zájmový kroužek Výroba pro minipodnik, který bude řídit učitel odborného výcviku. Na závěr KA 

02 bude vytvořena příručka (učebnice) jak vést/řídit minipodnik. 

Výstupy KA 02: 

 1 studentský minipodnik včetně dokumentace podnikových subsystémů 

 1 volitelný předmět 

 1 zájmový kroužek 

 102 výrobků (3 výrobky * 34 žáků) 

 1 příručka studentského minipodniku 

 2 prodejní trhy 

 2 přednášky odborníků z praxe 

 

KA 03 – Spolupráce s aktéry na trhu práce v oblasti stavebnictví 

3D projektová dokumentace 

Vybavíme počítačovou učebnu novým typem třírozměrné tiskárny.  

Využití odborníků z praxe 

Vytvořená učebna bude sloužit pro větší názornost při teoretickém výkladu odborných předmětů.  

Zkušebna stavebních materiálů 

Laboratoř pro provádění některých zkoušek stavebních materiálů. Zkušebna bude rovněž nabídnuta k využití 

praktického vyučování či exkurzi okolním základním i středním odborným školám. Vybavíme prostory učebny 

přístroji ke zkoušení betonu a kameniva. 

 



 

Cílová skupina  

Cílové skupiny jsou výhradně z: 

- zlínského kraje, 

- olomouckého kraje. 

 

V rámci KA 01 tvoří CS: 

žáci Střední školy MESIT, o.p.s., elektrotechnických oborů, konkrétně 

- 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK - zaměření: MECHANIK ELEKTRONIK 

celkem 20 žáků 

 

V rámci KA 02 tvoří cílovou skupinu: 

- žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol 

Žáci Střední školy MESIT, o.p.s. oborů: 

41-52-E/01 Zahradnické práce: 

6 žáků druhého ročníku, 10 žáků třetího ročníku 

34-57-H/01 Knihař: 

8 žáků druhého ročníku 

26-51-H/01 Elektrikář, 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud: 

10 žáků druhého ročníku 

 

V rámci KA 03 tvoří CS: 

- žáci a pedagogičtí pracovníci středních škol 

Žáci Střední školy stavební - Horstav Olomouc 

36-47-M/01 Stavebnictví: 11 žáků prvního ročníku, 15 žáků druhého ročníku, 10 žáků čtvrtého ročníku 


