
Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání

na středních školách
v Jihomoravském kraji



Spolupracující základní školy

• Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace

• Základní škola Brno, Svážná 9, příspěvková organizace
• Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková organizace
• Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace
• Základní škola Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace
• Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, 

příspěvková organizace



Cíle projektu

• zprostředkování osobní zkušenosti žákům ZŠ s řadou 
tiskárenských profesí řemeslného charakteru

• praktické seznámení 

– základy počítačové grafiky

– tiskové techniky – průtisk a tisk z výšky

– ruční zušlechťování papíru

– knihařské výrobní postupy



Cíle projektu

• rozšíření spolupráce s polygrafickými firmami jako 
budoucími zaměstnavateli našich žáků 

• budování sítě spolupracujících středních i základních škol
• Podpora odborné cizojazyčné slovní zásoby
• modernizaci vybavení odborných dílen pro tisk

a dokončovací zpracování tiskovin, v pořízení nových strojů 
a zařízení

• rozšiřování vědomostí a znalostí pedagogů SŠG Brno
i učitelů základních škol z oblasti polygrafie



Aktivity a výstupy projektu

• tzv. Otevřené dílny
• návštěva polygrafických firem, muzeí, technických památek
• odborné přednášky na ZŠ
• odborná školení  na SŠ
• metoda CLIL
• interaktivní polygrafický slovníček
• budování sítě spolupracujících sociálních partnerů
• výměna zkušeností



Hlavní přínos projektu

• postupné probouzení zájmu o obory školy u 
žáků základních škol

• přiblížení práce tiskaře, knihaře, grafika

• díky odborným exkurzím získají žáci představu
o výkonu těchto povolání



Klíčová aktivita 2

Vybavení prostor pro výuku na SŠ a ZŠ hmotným 
neinvestičním majetkem a spotřebním 
materiálem



Klíčová aktivita 3

Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze 
pořízených strojů a zařízení



Klíčová aktivita 6

Vytváření sítí spolupracujících středních škol



Klíčová aktivita 10

Využívání technických památek a interaktivních 
expozic k přípravě školních projektů



Klíčová aktivita 12

Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro 
povinnou výuku žáků ZŠ



Klíčová aktivita 19

Podpora výuky přírodovědných a technických 
předmětů na SŠ metodou CLIL včetně tvorby 
podpůrných vzdělávacích materiálů pro žáky



Klíčová aktivita 20

Tvorba cizojazyčných slovníků na podporu výuky 
přírodovědných a technických předmětů na SŠ



V rámci projektu jsme vytvořili 
následují výstupy

• 4 videosekvence z otevřených dílen

• 1x videošot

• česko-anglický / anglicko-český slovník

• německo-český / česko-německý slovník

• žákovské projekty v rámci odborných exkurzí

• textové zprávy, prezentace, pracovní listy, 
nástěnky, letáčky, přednášky, výrobky žáků…



Podpořené osoby

Podpořili jsme 970 žáků (plánováno bylo 390), 

44 pracovníků v dalším vzdělávání

32 osob jako poskytovatele služeb



Dostupnost

webové stránky školy:

www.ssgbrno.cz


