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Výstup z klíčové aktivity A02: Projektový den Strojírenství  
Praktická činnost v dílnách a laboratořích SPŠ Ostrov s cílem podpořit manuální 
zručnost žáků základních škol a prohloubit jejich představu o pracovní náplni 
pracovníka ve strojírenství, což v důsledku pomůže žákům devátých ročníků 
v odpovědnější a kvalifikovanější volbě střední školy. 



 
Metodika č. 2: Projektový den - Strojírenství   
 

Metodika týkající se klíčové aktivity A02 je rozdělena do 8 tematických celků:  
 
 

1. KOMPLETNÍ PROCES PŘÍPRAVY AKTIVITY 

2. PODKLADY PRO GARANTY ZŠ 

3. POPIS KONKRÉTNÍHO PROJEKTOVÉHO DNE 

4. PŘÍPRAVNÉ MATERIÁLY 

5. POPIS JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ 

- popis a zobrazení používaných materiálů, vybavení a zařízení 

- ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí 

6. DOTAZNÍKY 

- ukázky vytvořených dotazníků pro žáky (ověření a zpětná vazba pro realizátory) 

7. TECHNICKOORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ CELÉHO DNE 

8. NÁMĚTY A DOPORUČENÍ 
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1 KOMPLETNÍ PROCES PŘÍPRAVY AKTIVITY 

Aktivita projektový den - Strojírenství, označována jako A02, se uskutečnila poprvé na 
podzim roku 2013 a zařadila se ihned mezi dvě nejoblíbenější aktivity projektu. V druhém 
kole proběhla opět na podzim roku 2014. Realizována byla v prostorách SPŠ Ostrov. 

V prvním kole se aktivity zúčastnilo161 žáků všech dvaceti partnerských škol a vystřídali se 
na SPŠ Ostrov v termínech 2. 10., 16. 10., 23. 10., 24. 10. a 11. 11., 12. 11., 13. 11., 19. 11.2013. 
Přičemž každého termínu se zúčastnilo přibližně 20 žáků, neboť větší počet nepřicházel 
z důvodu bezpečnosti v úvahu. Abychom se mohli žákům skutečně věnovat, rozdělili jsme 
těchto 20 žáků na dvě skupiny – každé se věnovali dva garanti ze SPŠ oboru ELE. Skupiny se 
v průběhu dne vystřídaly. 

Při plánování aktivity jsme se nehodlali smířit s příjezdem autobusů, které by nebyly 
kapacitně vytížené. Proto jsme současně ve stejných termínech naplánovali i aktivitu A03 
projektový den Elektrotechnika. Tak se nám podařilo zařídit, že autobusy byly plně obsazeny 
(20 žáků na ELE, 20 žáků na STR a celkově 4 – 5 garantů ZŠ).  

Druhé kolo se uskutečnilo v průběhu září až listopadu 2014 (24. 9., 6. 10., 15. 10., 16. 10., 20. 
10., 21. 10., 3. 11., 4. 11., 5. 11.). Využili jsme získaných zkušeností, dopilovali detaily a 
v devíti termínech naši školu navštívilo 164 žáků. Mnozí garanti škol žádali o navýšení počtu 
žáků, neboť žáci o aktivitu jevili ve školách značný zájem. V celkovém počtu se to příliš 
neprojevilo, ale přes to se v roce 2014 nepodařilo aktivity soustředit do 8 termínů jako v roce 
2013, neboť vyhovující termíny, které garanti ZŠ nahlásili, se nepodařilo lépe skloubit. 
Celkově tedy touto aktivitou prošlo během dvou let 325 žáků. 

Příprava na ZŠ spočívala především ve vhodné motivaci žáků k této aktivitě, vytipování 
dostatečného počtu zájemců o techniku a jejich průběžné informování o aktivitě, rozhovory 
na téma strojírenství a její budoucnost.  Během samotné aktivity zajišťovali garanti ZŠ dozor 
nad svými žáky při cestě autobusem a v době přestávek, které byly využity k občerstvení 
žáků. Pro publicitu aktivity sledovali práci žáků, často pořizovali i fotodokumentaci. 

Na straně SPŠ stál před garanty oboru nejobtížnější úkol - zvolit vhodnou činnost na 
pracovišti tak, aby žáky zaujala a současně byla přiměřená úrovni žáků 9. ročníků. Po 
vyzkoušení mnoha nápadů bylo potřeba vybrat úkoly, které byly z hlediska bezpečnosti 
žáků a z časových důvodů přijatelné. Dále museli zajistit materiál a potřebné nářadí, 
připravit pokyny – návody nebo prezentace - a uzpůsobit příslušné učebny. 

Organizaci aktivity, přípravu podkladů pro ZŠ, kontrolu pracovišť a metodické vedení všech 
garantů měl na starost manažer projektu. Celý průběh aktivity je popsán v kapitole 3 a jeho 
organizační zabezpečení v kapitole 7, podklady pro garanty ZŠ a pomocné materiály jsou 
uvedeny v kapitolách 2 a 4. 

Museli jsme v předstihu též vyřešit objednávky autobusů a stravného (žákům a garantům ZŠ 
byl uhrazen z prostředků projektu oběd a svačina). Vzhledem k tomu, že skutečné počty 
žáků se od plánu mohly odchylovat, byla důležitá dobrá komunikace a operativní přístup 
všech subjektů. 
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2 PODKLADY PRO GARANTY ZŠ 

Pro práci garantů ZŠ bylo kromě základních pokynů k organizaci, které byly zasílány 
prostřednictvím e-mailové pošty, vytvořeno několik materiálů, které jsou přiloženy 
v příloze. 

Příloha 1: Tabulka pro zaznamenání termínů ze ZŠ 

Manažer projektu oslovil partnery s nabídkou termínů – v prvním roce činila nabídka 9 
termínů, v druhém kole 10. Partneři měli za úkol projít s vedením školy všechny navržené 
dny a vyznačit ty, které pro školu nejsou možné. Z odpovědí byla sestavena tabulka a 
nastala náročná práce – každé škole vybrat 1 termín na aktivitu A03 a jeden na A02 (aktivity 
probíhaly současně). Tato práce trvala dlouho a často si vyžádala další konzultace mezi 
manažerem a garanty ZŠ. Termíny byly totiž přidělovány podle následujících kritérií: 

1) vyhovující termín pro ZŠ 

2) naplnění autobusu 

3) ekonomické kritérium pro trasu autobusu 

Někteří partneři uvedli jen 2 až 3 termíny, což znesnadňovalo optimální rozdělení termínů. 
Je třeba řádně zdůvodnit partnerům složitost této práce, aby potřebám manažera vyšli co 
nejvíce vstříc. Tabulkové uspořádání termínů se ukázalo jako velmi vyhovující, určitě lze 
tento systém doporučit. 

Příloha 2: Tabulka přidělení termínů a počtu žáků  

V této příloze najdete výsledné přidělení termínů jednotlivým partnerům, včetně počtu žáků. 
Vyplývá z ní i trasa autobusů. 

Příloha 3: Rozpis autobusů – ukázka 

V této příloze je rozepsána trasa jednoho autobusu na aktivitu A02 a A03 v roce 2014 tak, jak 
byly trasy rozesílány na ZŠ. 

Příloha 4: Dotazník A02/I/2013 – vyhodnocení 

Garantům ZŠ byly též zaslány výsledky dotazníků, aby mohli vyhodnotit výsledky svých 
žáků. Zde je uveden dotazník z roku 2013. 

Příloha 5: Dotazník A02/II/2014 – vyhodnocení 

V příloze je vyhodnocení dotazníku z roku 2014. 

Příloha 6: Šablona zprávy garanta ZŠ z aktivity A02 

Na závěr aktivity garanti ZŠ vypracovali Zprávu z aktivity. V příloze je šablona, které jim 
byla zasílána, aby jejich zprávy obsahovaly všechny potřebné údaje. 
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3 POPIS KONKRÉTNÍHO PROJEKTOVÉHO DNE  

V následujícím textu bude popsáno druhé kolo aktivity, které proběhlo v roce 2014. První 
kolo bylo obdobné – významnější odlišnosti budou uvedeny. 

Základem byla práce garantů oboru STR a Dílen. Dva garanti vytvářeli s žáky výrobek 
v dílnách pomocí ručního opracování připraveného kousku nerezového plechu, další dva 
garanti učili žáky programovat jednoduché předměty v programu SolidWorks, jejichž 
vyrobení na automatických strojích mohli pak žáci sledovat.  

Garanti v dílnách vymýšleli jednoduchý a zajímavý výrobek, který by žáci v daném čase 
zvládli vyrobit a který by mohli nějakým způsobem použít. Po několika pokusech vyhrál 
plechový plíšek připomínající vojenskou či psí známku. Vyzkoušeli několik variant, než 
vybrali vhodnou variantu, která by byla svoji složitostí a časovou náročností vhodná pro 
žáky devátých tříd. V prvním kole byla volba obtížná, neboť jsme si nedokázali představit 
zručnost žáků. Po zkušenostech z roku 2013 výrobky si garanti mohli dovolit výrobu ještě 
lehce zkomplikovat – zvolili náročnější variantu mezi žáky oblíbené „psí  známky“. 

Obdobně garanti na strojařském pracovišti vymýšleli výrobek, který by nebyl náročný na 
počítačové programování a který by žáci mohli nějak použít. Vymysleli podtácek, který žáci 
pod odborným vedením zkonstruovali v PC programu SolidWorks. Následujícím krokem 
bylo sestavení programu pro automatické stroje, které podle programu podtácek obrobí. 
Tuto náročnou část však žáci ZŠ nemohli zvládnout, proto byl program vytvořen našimi 
žáky předem a současně bylo i vyrobeno potřebné množství podtácků, aby si každý účastník 
mohl jeden odnést domů. Žáci ZŠ mohli po vytvoření svého výkresu v PC sledovat obrábění 
podtácku na CNC stroji, někteří při výrobě i asistovali. Kromě toho mohli vidět v chodu 
další stroje v CNC učebně a vyslechnout si od žáků SPŠ informace o tomto pracovišti.  

Aktivita začala svozem žáků – autobus objel většinou 4 partnerské školy dle časového 
harmonogramu a přivezl žáky v 8:25 na SPŠ Ostrov. Skupině cca 20 žáků byla vždy 
přidělena jedna učebna jako šatna, kde se převlékli, přezuli a mohli si zde nechat osobní věci, 
učebna byla pak uzamčena. Přičemž v jedné učebně byli účastníci Projektového dne STR a ve 
druhé Projektového dne ELE. Žáci skupiny ELE pak byli stručně seznámeni s průběhem dne 
a rozděleni na dvě skupiny (pracovně označované jako „červení“ a „zelení“). Skupiny 
obdrželi jmenovku s barevným puntíkem, kam si připsali svoje křestní jméno. Důvodem pro 
barevné rozlišení žáků byla skutečnost, že se po škole v době přestávky procházelo cca 44 
žáků ZŠ a nebylo jednoduché je případně zařadit na určené pracoviště. Toto barevné 
označení se ukázalo jako velmi praktické. 

V 8:45 družstva vyrazila do připravených učeben. Čekala je dvou a čtvrthodinová práce na 
pracovišti, které souviselo se strojírenstvím - pracoviště jsou popsána v kapitole 5. V jedenáct 
hodin zašli na svačinu do jídelny Scolarestu a v 11:30 si obě skupiny vyměnily svá 
pracoviště. Po dalších 135 minutách je čekal oběd. Na závěr již jen vyplnění dotazníku 
z aktivity, rozloučení, převlečení a odjezd autobusem ve 13:45 zpět na ZŠ. 

Záměrem této aktivity bylo, aby si žáci „zahráli na strojaře“ - vyzkoušeli si dva základní 
principy práce v dílnách – buď ruční práce s pilníkem, vrtačkou, kladívkem a razidly, nebo 
tvorba technického výkresu v PC a výroba pomocí programovatelného stroje. 
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4 PŘÍPRAVNÉ MATERIÁLY 

Přípravné materiály týkající se organizace na SPŠ a přispívající k hladkému průběhu aktivity 
jsou uvedeny v následujících přílohách. Materiály pro garanty ZŠ byly uveden v kapitole 2. 
 
Příloha 7: Jmenovky  

Každé družstvo bylo označeno jmenovkami určité barvy – strojaři byli „žlutí a modří“ 

Příloha 8: Nápisy na dveře učeben 

Sloužily k lepší orientaci žáků ZŠ po škole. 

Příloha 9: Prezenční listina SPŠ 

Prezenční listinu podepisovali žáci po příjezdu či na závěr aktivity. Při sebevětší snaze o 
systematičnost dělali žáci časté chyby při podpisech (někteří se nepodepsali, někteří se 
podepsali jinam), takže jsme po zkušenostech požádali garanty ZŠ o vyplnění jmen a 
dohlédnutí na podepsání svých svěřenců.  

Příloha 10: Šablona zprávy garanta oboru z aktivity A02  

Šablony pro garanty oboru byly vytvořeny manažerem projektu, aby obsahovaly všechny 
potřebné informace.                       

Příloha 11: Harmonogram dne 

V příloze je schéma rozdělení žáků na jednotlivá pracoviště pro obě aktivity, včetně 
časového rozložení celého dne. 

Příloha 12: Postup práce na výrobu „psí známky“ 

Návod měli žáci k dispozici na svém pracovišti. 

Příloha 13: Manuál pro modelování podtácku v SolidWorksu 

Návod měli žáci k dispozici na svém pracovišti. 

Příloha 14: Program CNC stroje 

Program na obrábění podtácku na CNC stroji byl vytvořen žáky SPŠ Ostrov. 

 

  



Metodika č. 2: Projektový den - Strojírenství  6 
 

5 POPIS JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ 

V této kapitole je stručně popsána činnost na pracovištích, které žáci v rámci Projektového 
dnu Strojírenství absolvovali. Jedná se o dvě pracoviště – Dílny a CNC stroje, kde se žáci 
během dne prostřídali. 

Pracoviště  1 – Dílny 

Popis a zobrazení používaných materiálů, vybavení a zařízení 

Pro žáky byl připraven materiál – nerezový plech, který garanti oboru rozřezali na obdélníky 
o rozměrech 55x26mm. Každé skupině žáků byly po příchodu na dílnu upřesněny pravidla 
bezpečnosti práce a postup při úrazu, vysvětlen pracovní postup a ukázány přístroje na 
nástroje, se kterými budou zacházet. Po té bylo každému žákovi přiděleno jedno pracoviště, 
kde byl svěrák, další nářadí materiál na výrobek a vytištěný návod - postup práce. Na tabuli 
v dílně si žáci prohlédli výkres hotového předmětu a mohlo se začít.  

Výkres výrobku roku 2013        Výkres výrobku roku 2014 
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Následuje přehled materiálu, nářadí a nástrojů, které žáci používali. 
 
Nerezový plíšek     Řetízek 

 
 

Matička a šroub    Svěrák s hliníkovými čelistmi 

 
Pilníky
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Důlčík s kladivem 

 
 
Výškoměr      Stojanová vrtačka 

  
Šablony     Kolovrátek 
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Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí 

V následujícím postupu jsou uvedeny jednotlivé kroky, které vedly až k výslednému 
výrobku a které ukazují, co vše museli žáci zvládnout za úkony. Většina kroků je 
zdokumentována na následujících fotografiích. 

1. Odstranění ostrých hran z nerezového plíšku 
2. Rýsování os pro otvor pro řetízek za pomoci výškoměru 
3. Vyražení důlku důlčíkem pro vrtání 
4. Vyvrtání otvoru na stojanové vrtačce 
5. Začištění ostrých hran po vrtání 
6. Vypilování vypouklého rádiusu pilníkem  
7. Vypilování vydutého rádiusu pilníkem 
8. Začištění ostrých hran po pilování 
9. Kontrola přesnosti výroby šablonami 
10. Narýsování řádků pro ražbu textu výškoměrem 
11. Ražba textu raznicemi 
12. Povrchová úprava smirkovým papírem 
13. Kompletace psí známky s řetízkem za pomoci šroubku a matičky 

 
 
Připravené pracoviště
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Narýsování os pro otvor na řetízek  

 
Vyražení důlku důlčíkem pro vrtání a vyvrtání otvoru pro řetízek na stojanové vrtačce

 
 

Začištění ostrých hran po vrtání 
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Vypilování vypouklého rádiusu 

 
 
Kontrola vypouklého rádiusu šablonou 

 
Vypilování vydutého rádiusu pilníkem 

 
 
 



  

Metodika č. 2: Projektový den - Strojírenství  12 
 

Kontrola vydutého rádiusu šablonou Kontrola rádiusu R2 

 
Narýsování řádků pro ražbu výškoměrem Vyražení textu 

 
Hotové zkompletované „psí známky“ 
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Výrobek Typ 1 – rok 2013      Výrobek Typ 2 – rok 2014 

 
 
Výrobek Typ 3 – výrobek, který byl nakonec zamítnut pro velkou časovou náročnost 
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Pracoviště 2 – CNC stroje 

Popis a zobrazení používaných materiálů, vybavení a zařízení 

Pro žáky byly připraveny dvě pracoviště – první bylo v učebně PC, kde každý žák měl 
přiřazeno pracovní místo s PC a příslušenstvím, dostal přidělené heslo do sítě SPŠ Ostrov, 
aby mohl pracovat s programem SolidWorks a ukládat výsledky své práce. Na každém 
pracovišti byl též návod pro práci na PC.  Žákům byli k dispozici studenti oboru 
Strojírenství, kteří byli svým mladším kamarádům dobrým rádcem a pomocníkem v jejich 
naprosto nové činnosti. 

 
PC pracoviště - pohled do učebny 

 

PC pracoviště     Pracoviště žáka s návodem 
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Konstrukční program připraven k tvorbě výrobku 

 
Druhé pracoviště bylo ve vedlejší učebně CNC strojů, kde žáci sledovali výrobu navrženého 
předmětu na automaticky řízené frézce FC 16 CNC. Pracovalo se zde s materiálem na 
obrábění „Prolab“ a nástroji -  toroidní fréza D12 r2, srážecí fréza D8 90

o
, gravírovací fréza 

D6 60
o
. 

 
Pracoviště CNC strojů – pohled do učebny 
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Soustruh 

 
 
Frézka 

 
 
 
 
 
 



  

Metodika č. 2: Projektový den - Strojírenství  17 
 

Soustružnické nože      Paralerní podložky 

 
  
Zásobníky nástrojů 

 
 
Kleštinové upínače s kleštinami      Strojí svěrák 
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Přímé upínky+execntrické upínací šrouby   Filtr – zachycuje prach od soustruhu 

 
 3D sonda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 

 
 
Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí 

Žáci si během aktivity v učebně PC vyzkouší práci s programem SoliWorks. S pomocí 
zkušených žáků SPŠ si vymodelují podtácek, jehož podrobný manuál je uveden v příloze 
(Příloha 13). Šikovnější žáci si stihli ještě vymodelovat různé jiné předměty – dle vlastní 
fantazie. Práce je bavila, měli radost z toho, co již dovedou. 
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Na následujících fotografiích je vidět, že kromě podtácku pracovali i na vlastních návrzích. 

 

 

V učebně CNC strojů si mohli z důvodu odborné náročnosti jen ukázat program na obrábění 
vymodelovaného podtácku a pak z důvodu bezpečnosti přihlížet práci stroje. Maximálně 
mohli otevřít dvířka (po vypnutí stroje) a upevnit materiál, z něhož se obrábělo. I to však pro 
ně bylo zajímavé a dostatečné. Konečně viděli, jak v současnosti probíhají strojařské práce. 
Pro zájem žáků jim byla předvedena v činnosti i frézka. 

Práce u soustruhu 
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Práce u frézky 

 Hotové výrobky 

 

 

Podtácky označené červeným 
smajlíkem jsou s motivem z roku 
2014 
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6 DOTAZNÍKY 

Pro ověření pozornosti a zájmu žáků devátých ročníků našich partnerských škol jsme si 
připravili na závěr aktivity A02 dotazník. Zde jsme kladli žákům otázky, které souvisely 
s náplní celého Projektového dne. Týkaly se zejména činností, materiálů, nářadí a částečně i 
teoretických poznatků. Abychom zjistili, na kterém pracovišti se žákům více líbilo, poslední 
otázka se týkala činnosti, která žáky nejvíce zaujala. Avšak hlasy pro pracoviště byly vždy 
téměř shodné, mnoho žáků odpovídalo, že je zaujala obě pracoviště. Tuto otázku jsme 
nakonec nevyhodnocovali, nebyla statisticky zajímavá. 

Body získané ze žákovských dotazníků jsme zaznamenali do tabulky, přepočetli na procenta 
a vypočetli průměrný výsledek. Ten činil v roce 2014 za všechny žáky 82,4 %, roce 2013 pak  
82,05 %. Zlepšení si vysvětlujeme tím, že žáci měli na výběr ze tří možností, kdežto v roce 
2013 museli odpovědi tvořit sami. Přesto nedošlo prakticky k žádnému navýšení bodového 
zisku, takže se zdá, že žáci si odnášeli v obou letech přibližně stejné množství praktických 
znalostí. Ke změně formy odpovědí jsme přistoupili zejména pro objektivitu při hodnocení 
výsledků. 

Dotazníky i s vyznačením správných otázek jsou uvedeny v přílohách (Příloha 4 a 5). 
Dotazník z roku 2014 (typově  předělán na dotazník s výběrem ze 3 odpovědí a otázky jsou 
upraveny) se nám jeví jako vhodnější a uvádíme ho pro případné použití  i bez odpovědí 
(Příloha 15). Vyhodnocení tohoto dotazníku je spolu se skutečnými počty žáků za rok 2014 
uveden v příloze 16. 
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7 TECHNICKOORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ CELÉHO DNE 

Na zabezpečení Projektového dne Strojírenství se přímo podíleli čtyři garanti oboru, 
manažer projektu a jeho asistent. Dozor nad žáky ZŠ v období mezi činností žáků na 
pracovištích zajišťovali garanti ZŠ. 

Příprava aktivity začala na SPŠ Ostrov již v na jaře, bylo nutné prohlédnout spoustu 
materiálů, výrobků a dodavatelů – neměli jsme žádné zkušenosti s prací se žáky základních 
škol ani s podobnou aktivitou, takže jsme museli činnost i předem řádně vyzkoušet. 

Vlastní příprava na aktivitu pak začala v srpnu – kontrola nakoupeného materiálu a zařízení, 
vybavenosti učeben, tvorba návodů a nákresů na pracoviště, ověření časové náročnosti, atd. 
Další činnost se týkala spolupráce se ZŠ – výběr termínů, získání podkladů o vyhovujících 
termínech ze ZŠ a rozdělení škol na jednotlivé termíny tak, aby rozpis splňoval požadavky 
škol, autobus byl vytížen a trasy autobusů byly ekonomické. Během tohoto období probíhala 
čilá komunikace (mailem i telefonem) mezi garanty ZŠ a manažerem projektu. 

Před každou aktivitou nás čekala objednávka autobusu, svačin a obědů. Vytvoření 
harmonogramu dne (Příloha11), prezenční listiny (Příloha 9), tisk jmenovek (Příloha 7) a 
dotazníků. Rozeslání podrobnějších pokynů a rozpisu autobusu na ZŠ. A samozřejmě 
příprava pracoviště – úklid místnosti, rozložení pracovních pomůcek a jejich kontrola. 

Po aktivitě  manažer projektu zkontroloval a roztřídil fotografie z aktivity, uložil do 
úschovny na internet a zaslal odkazy účastníkům, rozeslal také vyhodnocení dotazníku 
(Příloha 4 a 5) a šablonu pro zprávu garanta ZŠ (Příloha 10). Garanti oboru uklidili nářadí, 
přezkoušeli funkčnost zařízení a provedli případné opravy a připravili si materiál na další 
termín. 

Tento scénář se opakoval ve stejném duchu během projektu celkem 34krát a celkově jím 
prošlo 325 žáků ZŠ. Přípravná fáze je také popsána v kapitole 1, přípravné materiály 
v kapitole 4. 
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8 NÁMĚTY A DOPORUČENÍ 

Projektový den byl od začátku této aktivity garanty ZŠ nejvíce oblíben. Mnohde na 
základních školách nejsou vůbec dílny, takže toto bylo jediné setkání žáků s praktickou 
činností. Je zvláštní, že finančně náročnější vybavení počítači a někde již i tablety, je žákům 
ZŠ dostupnější. Zřejmě i z tohoto důvodu ruční práce žáky opravdu zaujala a z vlastnoručně 
vyrobeného výrobku měli radost. Dle slov garantů ZŠ ho často nosili na krku ještě několik 
dnů po aktivitě.  

Práce s PC byla pro žáky přitažlivá a evidentně je bavilo zkoušet naprogramovat i 
konstrukčně těžší předměty, i když je nebylo z časových důvodů možno vyrobit. Tato 
činnost byla pro žáky poučením, že práce s PC není jen hraní her, brouzdání na internetu či 
komunikace s kamarády. 

O tom, že žáci byli spokojeni, svědčí i to, že v druhém kole museli garanti ZŠ žáky odmítat., 
neboť zájem převyšoval naše možnosti. Také se stávalo, že žáci nižších ročníků oslovovali 
naše spolupracovníky na ZŠ s tím, zda za rok či dva pojedou i oni na tuto akci. Tento fakt nás 
velice potěšil a jsem přesvědčena, že se nám podařilo žákům ZŠ ukázat strojařinu v dobrém 
světle a podpořit zájem žáků o tento obor. 

Při přípravě aktivity jsme váhali, zda je dobré náplň aktivity projektového dne rozdělit do 
dvou pracovišť. Zda by nebylo lepší, kdyby žáci pracovali na jednom složitějším výrobku po 
celou dobu trvání aktivity. Nakonec jsme od tohoto modelu upustili, neboť se nám 
nepodařilo najít vhodný výrobek a chtěli jsme, aby si žáci vyzkoušeli oba přístupy k práci 
strojaře – ruční a strojovou práci. Myslíme, že tato volba byla pro žáky ZŠ větším přínosem a 
to, že pracovali na jiném výrobku, je více bavilo. Změna činnosti přispěla i k lepší 
soustředěnosti žáků, na žádném pracovišti nebyl problém s kázní.  

Časové rozložení dne se nám jevilo jako optimální, žáci se nenudili ani nebyli prací unaveni. 
Náplň činnosti lze libovolně obměnit, podle zručnosti žáků a vybavenosti dílen.
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1Poznámka: Z materiálů v přílohách jsou odstraněny adresy našich partnerů a jména a 
telefonní čísla garantů ZŠ. Je ponecháno jen označení partnerů pomocí písmena, které 
sloužilo k přehlednosti, případně název školy, která s námi spolupracovala. 

 


