
Název projektu : Technické dovednosti žáků jsou klíčem do života
Dotační program : OPVK-IP oblasti podpory 1.1.- unit costs_ č.57
Registrační číslo : CZ.1.07/1.1.00/57.0503
Příjemce : Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301
Poskytnutá dotace : 212 481,00,- Kč
Doba realizace : 1.9.2015 – 31.12.2015
Realizační tým : Mgr. Novák Ladislav, Mgr. Zavadil Josef, Mgr.Slezáčková Jarmila

Obsah projektu:

Cílem projektu je v rámci klíčové aktivity č.1 ( Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni 
základní školy) rozvoj technického vzdělávání na základní škole formou vytváření žákovských výrobků. K 
tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny. 
( 1 šablona – 204 112,00,- Kč)

Výstupem Klíčové aktivity č.1 je : 
o vybavená dílna, minimálně 15 žákovských portfolií, plán

rozvoje technických dovedností žáků a vyhodnocení
účinnosti plánu dle přílohy č.2, část A. 

Cílem realizace aktivity č. 2 ( Rozvoj profesních dovedností
učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických
dovedností žáků základní školy ) je rozvoj dovedností a
zkušeností učitelů ZŠ pro zlepšování technických dovedností
žáků ZŠ v polytechnické výchově. 
( 1 šablona – 8 369,00,- Kč)

Výstupem Klíčové aktivity č. 2 je:
 

o osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu a záznam v
profesním portfoliu učitele dle přílohy č.3.

Podstatou realizace Klíčové aktivity č.1 je vytváření žákovských
výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a
následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se
aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporo-
vaných učitelem. Žáky povede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tématických okruhů vzdělávací 
oblasti Člověk a svět práce. Učitel zároveň vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu 
trvání projektu ( 1.9.2015 - 31.12.2015), včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování 
žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem 
postupu práce. Z průběhu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Každý žák 
zpracuje žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany 
učitele. Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny pro žáky a pedagogy. Aktivita bude 
realizována v povinných předmětech nebo formou projektového dne. 
Cílovou skupinou jsou žáci 2.stupně ZŠ. Podstatou realizace klíčové aktivity č.2 je vzdělávání učitelů ZŠ v 
práci s technickými materiály. 


