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Výstup z klíčové aktivity A03:  Projektový den - Elektrotechnika 
Praktická činnost v dílnách a laboratořích SPŠ Ostrov s cílem podpořit manuální 
zručnost žáků základních škol a prohloubit jejich představu o pracovní náplni 
elektrotechnika, což v důsledku pomůže žákům devátých ročníků v odpovědnější a 
kvalifikovanější volbě střední školy. 



 
Metodika č. 3: Projektový den - Elektrotechnika   
 

Metodika týkající se klíčové aktivity A03 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 - Elektrotechnika, označována jako A03, 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 zúčastnilo162 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 A02 
projektový den Strojírenství. 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 166 žáků. Vzhledem k tomu, že jsme se maximálně 
snažili vyjít partnerským školám vstříc s termínem a počtem žáků, nepodařilo se nám 
všechny termíny využít na 100%. Proto nám oproti roku 2013 přibyl jeden termín navíc. 
Celkově tedy touto aktivitou prošlo během dvou let 328 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 elektrotechnika 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 byla příprava Projektového dne samozřejmě náročnější. Pro garanty oboru 
bylo nejobtížnější zvolit vhodnou činnost – měla žáky zaujmout, ale musela být 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 A03/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 A03/II/2014 – vyhodnocení 

V příloze je vyhodnocení dotazníku z roku 2014. 

Příloha 6: Šablona zprávy garanta ZŠ z aktivity A03 

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 ELE a ICT. Dva garanti vytvářeli s žáky ručně 
elektrotechnický výrobek v elektrotechnické laboratoři, další dva garanti učili žáky 
programovat legorobota. 

Garanti v laboratoři vymýšleli jednoduchý a zajímavý výrobek, který by žáci v daném čase 
zvládli vyrobit. Samozřejmě se muselo jednat spíše o sestavení určitého výrobku, jeho 
zapojení a odzkoušení. Prohlédli nabídku mnoha dodavatelů, než vybrali několik vhodných 
stavebnicových výrobků. Museli odzkoušet jejich odbornou a časovou náročnost. Najít slabá 
místa, kde by žáci mohli chybovat a předejít možným chybám, protože špatně zapojený, 
připájený výrobek nelze rozebrat a znovu složit. V prvním kole to bylo náročnější, neboť 
jsme si nedokázali představit zručnost žáků devátých tříd. V druhém kole výrobky inovovali 
a zvolili jsme již náročnější úlohy (stavebnice) a lepší přístroje, neboť se žáci 9. tříd ukázali 
jako schopni pojmout složitější zadání. 

Aktivita začala svozem žáků – autobus objel většinou 4 partnerské školy dle časového 
harmonogramu a přivezl žáky v 8:25 na SPŠ Ostrov. Skupině 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 „zelení“ a „červení“). 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 40 - 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 s elektrotechnikou - 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 elektrotechnika“ - vyzkoušeli si dva 
základní principy elektrotechnické práce – buď ruční práce se šroubovákem, zkoušečkou, 
pájkou a různými elektropřístroji, nebo práce na programování určitého výrobku, schopnost 
vytvářet programy, odzkoušet, vyladit, vymýšlet nové možnosti, řešit problémy. 
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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 uvedeny v kapitole 2. 
 
Příloha 7: Jmenovky  

Každé družstvo bylo označeno jmenovkami určité barvy – elektrotechnici byli „zelení a 
červení“ 

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 A03  

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: Návod pro sestavení stavebnice Světelný pás 

Návod měli žáci k dispozici na svém pracovišti. 

Příloha 13: Návod pro sestavení stavebnice Policejní sirénka 

Návod měli žáci k dispozici na svém pracovišti. 

Příloha 14: Návod pro postavení autíčka na ruční pohon 

Návod měli žáci k dispozici na svém pracovišti. 

Příloha 15: Návod pro postavení mobilního robota 

Návod měli žáci k dispozici na svém pracovišti. 

Příloha 16: Návod pro postavení mobilního robota se senzory 

Návod měli žáci k dispozici na svém pracovišti. 

Příloha 17: Prezentace pro teoretickou část na Robotickém pracovišti  

V příloze je uvedena prezentace z roku 2014, která sloužila jako podklad pro řízenou diskuzi, 
kterou vedli garanti oboru s žáky za účelem získání teoretických poznatků o robotice. 
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5 POPIS JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ 

V této kapitole je stručně popsána činnost na pracovištích, které žáci v rámci Projektového 
dnu Elektrotechnika absolvovali. Jedná se o dvě pracoviště – Elektrotechnická laboratoř a 
Robotické pracoviště, kde se žáci během dne prostřídali. 

Pracoviště  1 – Elektrotechnická laboratoř 

Popis a zobrazení používaných materiálů, vybavení a zařízení 

Pro žáky byly nakoupeny elektrotechnické stavebnice, které svou náročností odpovídaly 
úrovni devátých ročníků. Po sestavení stavebnic si dané výrobky odnesli žáci domů, z čehož 
měli velkou radost, protože se mohli doma rodičům pochlubit svoji zručností. V prvním kole 
jsme zvolili elektronickou konstrukční stavebnici „Blikající LED na 203 V“, což se ukázalo 
jako relativně jednoduchá stavebnice, avšak si nutností držet se bezpečnostních pokynů, 
neboť byla napájena přímo ze zásuvkového zdroje 203 V. Proto doporučujeme pracovat se 
stavebnicemi z druhého kola – viz následující popis, kdy žáci museli projevit více logického 
myšlení a více manuální dovednosti při osazování integrovaných obvodů. Dále se jeví jako 
jednoznačné pozitivum napájení v rozsahu 4,5 V u Světelného pásu a 9 V u Policejní sirénky. 

Na začátku byla s každou skupinou probrána bezpečnost práce. Přesto byli pro bezpečnost 
žáků na každém pracovišti i žáci SPŠ Ostrov, kteří dohlíželi nad činností svého svěřence. Vše 
řídili a vedli oba garanti ELE. Všem žákům ZŠ se výrobek podařilo sestavit tak, aby byl 
funkční. Někteří byli samostatnější, některým se muselo hodně pomáhat.  

Elektronická stavebnice „Světelný pás“ nebo „Policejní sirénka“ 
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Sady nářadí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cín na pájení – trubička pro odvíjení 
 
 
 
 
 
 
Cín na pájení (odvinutý) a kalafuna 
 
 
 
 
 
 
 
 
Měřicí přístroj, zkoušečka a zkoušečka šroubovák 
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Pájecí stanice, odsávačka a napájecí drátky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drill - mikrovrtačka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testovací kabeláž s krokosvorkami a laboratorní zdroj 
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Finální výrobek 
 
 
 
 
 

 

 

 

Všechny díly konstrukční stavebnice kromě napájecích vodičů jsou zakoupeny z projektu 
a ke konstrukci elektronických stavebnic byly použity přístroje a nářadí zakoupené taktéž 
z projektu včetně klešťového multimetru. Pro oživení a testování stavebnic zkonstruovaných 
žáky 9. tříd ZŠ byly použity školní zdroje a vzhledem k nutnosti otestovat a přezkoušet 
piezoelektrickou  sirénku před zapájením do obvodu, byl zakoupen generátor. 

 

 

Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušejí 

V následující části je zdokumentován průběh činnosti v elektrotechnické laboratoři. 
Z fotografií je patrné, co všechno žáci dělali, jaké manuální dovednosti si vyzkoušeli. 
 
1/ Seznámení s bezpečností práce, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem 
a s požární ochranou – ukázka vybavení laboratoře, které se používalo 
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2/ Předání pracoviště žákovi a kontrola připravenosti pracoviště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Vizuální kontrola stavebnice a elektrická kontrola stavebnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Příprava součástek na osazení a osazení desky plošného spoje součástkami 
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5/ Vizuální kontrola osazení a elektrická kontrola osazených součástek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/ Zkrácení vývodů součástek a příprava pájecí stanice a pomůcek na pájení 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
7/ Zapájení vývodů součástek a vizuální kontrola zapájení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/ Oživení elektronického obvodu 
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Pracoviště 2 – Robotické pracoviště 

Popis a zobrazení používaných materiálů, vybavení a zařízení 

Na začátku projektu jsme zakoupili 5 základních stavebnic 9797 Lego Mindstorms NXT, se 
kterými žáci pracovali na robotickém pracovišti v průběhu Projektového dne 
Elektrotechnika.  

 

 

Na každém pracovišti měli žáci k dispozici základní stavebnici 9797 a zalaminované návody 
pro postavení autíčka na ruční pohon a mobilního programovatelného robota (Příloha 14, 15 
a 16). 

 

 

Po zkušenostech z loňského roku jsme pozměnili náplň na robotickém pracovišti a dokoupili 
několik senzorů kvůli větší variabilitě možných řešení. 

Dokoupené senzory byly k dispozici všem společně. 

Lego Mindstorms NXT 9797 

Pracoviště připravené pro jednu dvojici žáků – základní stavebnice 9797 
Lego Mindstorms NXT a zalaminované návody 

Senzory v základní stavebnici: ultrazvukový, 
světelný, dotykový a zvukový 
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Žáci si v průběhu aktivity postavili 3 různé roboty – auto na ruční pohon (testování 
servomotorů), alarm (ukázka spolupráce řídící jednotky a senzoru) a mobilního robota 
(programování). 

 

 

 

 

 

 

Dokoupené senzory: akcelerační (2 ks) barevný (2 ks), teplotní (1 ks), 
pro sledování dráhy (2ks) a slučovač senzorů (1ks) 

Autíčko na ruční pohon – testování spolupráce servomotorů 

Alarm – testování spolupráce řídící jednotky a senzoru, ukázka 
programování řídící jednotky  
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Ukázky praktických dovedností, které si žáci během dne vyzkoušeli 

Aktivita na robotickém pracovišti byla rozdělena na 2 teoretické bloky (celkem cca 45 minut) 
a dva praktické bloky (cca 90 minut). 

Teoretický blok o obecné robotice byl kombinací výkladu a diskuse s žáky. Žáci většinou 
velice pohotově reagovali na dotazy ohledně zajímavostí z oblasti robotů. 

 

První praktický blok byl zahájen seznámením se se stavebnicí, se základními moduly 
a principem jejich fungování. Jednalo se o sestavení autíčka na ruční pohon podle návodu, 
které žákům nedělalo větší problémy.  

 

Mobilní robot – programování a testování spolupráce řídící jednotky, senzorů a servomotorů  

Teoretický blok z obecné robotiky – výklad, ukázka robotického pracoviště, diskuse s žáky 

Praktický blok č. 1 - Seznámení se stavebnicí Lego Mindstorms, stavění autíčka na ruční pohon 
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Vylepšení konstrukce přidáním ozubených kol už bylo pro některé děti složité, povedlo se 
jim to pouze s naší pomocí. 

Do programu jsme zařadili soutěž konstruktérských týmů, což se ukázalo jako dobrý nápad, 
i z důvodu změny činnosti. 

 

 

 

 

Druhý teoretický blok byl vyplněn motivačními videi s ukázkami složitějších 
programovatelných lego-robotů a také praktickou ukázkou principu programování přímo 
v NXT kostce – programovali jsme jednoduchý alarm.  Prezentace využívaná v teoretických 
blocích (ve formátu pdf.) je uvedena v příloze (Příloha 17). 

 

Praktický blok č. 1 – Žákovská řešení pro vylepšení konstrukce autíčka pomocí ozubených kol 

Praktický blok č. 1 – Soutěž konstruktérských týmů 

Teoretický blok k možnostem stavebnice Lego Mindstorms a jejího programování 
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Poté následoval druhý praktický blok, ve kterém žáci stavěli a programovali mobilního 
robota. 

Samotné postavení trvalo dvojicím asi 20 minut a většinou ho všichni bez problémů zvládli. 
Následovalo programování a testování senzorů. 

 

 

V závěru žáci vymýšleli vlastní programy a doplňovali robota o další prvky  - přidávali 
senzory a vylepšovali konstrukci. Tato činnost tvořivé žáky hodně zaujala, často vytvořili 
velice originální roboty i programy díky připojení různých senzorů. Zde jsme všichni ocenili 
dokoupení dalších senzorů v druhém kole aktivity, což podpořilo tvořivost a kreativitu 
žáků. Výpomoc a radu od nás potřebovali minimální. Často si i dobrovolně zkracovali 
přestávku na oběd, jen aby stihli svoji myšlenku zrealizovat. 

 

 
     

Praktický blok č. 2 – Stavění a programování mobilního robota 

Praktický blok č. 2 – Realizace vlastních konstrukčních a programátorských nápadů 
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Praktický blok č. 2 – Realizace vlastních konstrukčních a programátorských nápadů 

Praktický blok č. 2 – Realizace vlastních konstrukčních a programátorských nápadů 

Praktický blok č. 2 – Realizace vlastních konstrukčních a programátorských nápadů 
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6 DOTAZNÍKY 

Pro ověření pozornosti a zájmu žáků devátých ročníků našich partnerských škol jsme si 
připravili na závěr aktivity A03 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 74,25 %, roce 2013 pak  
69,51 %. Zlepšení si vysvětlujeme tím, že žáci měli na výběr ze tří možností, kdežto v roce 
2013 museli odpovědi tvořit sami. Přesto nedošlo k výraznému 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 z obou kol aktivity jsou i s vyznačením správných odpovědí 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 18). Vyhodnocení tohoto dotazníku je spolu se skutečnými počty žáků za 
rok 2014 uveden v příloze 19. 
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7 TECHNICKOORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ CELÉHO DNE 

Na zabezpečení Projektového dne Elektrotechnika 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 (Příloha 11), 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 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 roztřídili a přepočítali součástky stavebnic legorobotů. 

Tento scénář se opakoval ve stejném duchu celkem 33krát za dobu realizace projektu  
a celkově jím prošlo 328 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 aktivity garanty ZŠ nejvíce chválen. Mnohde na základních 
školách nejsou vůbec dílny, takže toto bylo často jediné setkání žáků s praktickou činností. Je 
zvláštní, že finančně náročnější vybavení počítači a někde již i legoroboty, je žákům ZŠ 
dostupnější. Toto ovlivnilo druhé kolo aktivity, kdy jsme zjistili, že ve stavění a 
programování robotů jsou žáci zručnější a zkušenější než v roce předcházejícím. Abychom 
žáky zaujali a umožnili jim větší kreativitu, dokoupili jsme ke stavebnicím další senzory. 

Spokojeni byli i žáci a dle vyjádření garantů ZŠ dlouho ve škole o aktivitě vyprávěli svým 
spolužákům a nosili do školy výrobky, které vyrobili. Z tohoto důvodu se v dalším kole stalo 
pravidlem, že garanti museli žáky odmítat, že zájem převyšoval naše možnosti. Tento fakt 
nás velice potěšil a jsme přesvědčeni, že se nám podařilo žákům ZŠ ukázat, že technika může 
být i zábavou. 

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. 
Zkušenost ale spíše nasvědčuje tomu, že rozdělení aktivity na dvě poměrně odlišné činnosti, 
bylo přínosné, žáci se nenudili a zvládli udržet pozornost po celou dobu činnosti na 
pracovišti. Doporučuji proto činnost na pracovišti neprodlužovat, ponechat maximálně dvě a 
půl hodiny. V náplni činnosti je možné vymyslet mnoho dalších variant, zde je volné pole 
působnosti. Vše se odvíjí od aktuální nabídky na trhu, která se bude jistě vylepšovat. Určitě 
je však vhodné z důvodu bezpečnost při práci v elektrolaboratoři volit stavebnice využívající 
nižší napětí. 
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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. 

 


