
 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu 

a státního rozpočtu České republiky. 

  

Hodnocení 1. monitorovacího období 

projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 

kraji 

  

Realizace projektu započala v srpnu 2013. 

K prvním akcím, které jsme realizovali, patřilo vyhlášení výběrového řízení na dodávky 

technického vybavení pro školu  v hodnotě 2.709.093,. Kč. Dále byl nakoupen nezbytný 

materiál pro činnost žáků ZŠ v pracovních dílnách a modelářských kroužcích. 

V rámci klíčové aktivity KA 12 – sdílení učeben pro povinnou výuku žáků základních škol – 

bylo v prvním monitorovacím období podpořeno 474 žáků z partnerských základních škol. 

Z ohlasu žáků i pedagogů základních škol lze soudit, že aktivita byla velmi úspěšná. 

Za účelem uskutečnění cílů klíčové aktivity KA 15  bylo vyhlášeno výběrové řízení na 

zajištění autobusové dopravy žáků a pedagogů na exkurze, které si základní školy vybraly. 

Vítězem řízení se stal pan  Jaroslav Bezděk Vysoké Mýto, který zajistí veškerou dopravu na 

tyto akce. V tomto monitorovacím období proběhly 3 exkurze, kterých se zúčastnilo celkem 

114 podpořených žáků základních škol. 

 



 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Hodnocení 2. monitorovacího období 

projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 

kraji 

  

V období od 26.11.2013 do 25.3.2014 probíhalo 2. monitorovací období projektu. 

V souvislosti s realizací klíčové activity KA 1 – vybavení pro laboratoře a odborné učebny 

byla vyhlášenqa výběrová řízení na celou rozpočtovanou částku 3.278.000,- Kč na dodávku 

technického vybavení. 

V některých částech byla výběrová řízení úspěšně realizována a došlo k podpisu smlouvy o 

dodávce, v některých částech však muselo být výběrové řízení zrušeno a vyhlášeno  nové. 

V rámci klíčové aktivity KA 2 – vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním 

majetkem a spotřebním materiálem byla po úspěšně realizovaném výběrovém řízení 

podepsána smlouva s firmou TechnoBank s.r.o. Praha o dodávce pracovních stolů a svěráků. 

V průběhu monitorovacího období byly dale realizovány nákupy nezbytného materialu pro 

činnost ţáků ZŠ na výrobu dekoračních předmětů, byla zahájena výroba učebních pomůcek a 

dále byla vyhlášena výběrová řízení na nákup drobného dlouhodobého majetku . 

Pokračovaly činnosti v rámci klíčové aktivity KA 12, v tomto období bylo podpořeno 711 

ţáků ZŠ, kteří se zúčastnili povinné výuky v pracovních dílnách, jednalo se o ţáky všech 8 

partnerských škol. 

Ţáci základních škol začali v tomto monitorovacím období navštěvovat i modelářské krouţky, 

a to na základní škole Proseč a Luţe. Zde bylo podpořeno 15 ţáků. 

Klíčová aktivita KA 15 pokračovala exkurzemi, kterých se zúčastnilo 227 podpořených ţáků. 

Za velmi vydařenou exkurzi povaţovali všichni návštěvu Přečerpávací vodní elektrárny  

Dlouhé Stráně. 

Závěrem lze konstatovat, ţe aktivity, které byly naplánovány, byly splněny a probíhaly podle 

daného časového harmonogramu. 

Domníváme se, ţe projekt povede k uţšímu kontaktu mezi střední školou a partnerskými 

základními školami. 
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 Příloha MZ – Partner 11 / 3.MZ 

Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji 

 

Část 1 - Identifika ční údaje 

  

Název partnera Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 

 

Pořadí monitorovací zprávy 3 

Monitorovací období 26. 3. 2014 – 30.6.2014 
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Část 2 - Klí čové aktivity 

1 

Název klíčové aktivity 
KA1 
(KA 1) Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a 
střediska praktického vyučování 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

 26. 3. 2014 – 30. 6. 2014 

Popis realizace  
 
Za účelem realizace této klíčové aktivity se předpokládá nákup moderního investičního vybavení a stavební 
úpravy (KA 11) za účelem vybudování nové učebny sloužící k výuce technických předmětů, která bude sloužit jak 
pro praktické vyučování žáků 8 základních škol, tak pro výuku žáků 1. ročníků  ISŠT . Učebna bude vybavena 
novými pracovními stoly, nářadím pro ruční zpracování materiálů - položky rozpočtu 3.3.1.27 - 3.3.1.49 a 3.3.1.63 
- 3.3.1.68.  
Dalším krokem této KA bude rozšíření a modernizace vybavení učeben CNC obrábění, měření a diagnostiky 
motorových vozidel, pracoviště oboru karosář a pracoviště svářecí školy. 
Součástí modernizace učebny CNC bude vybavení učebny CNC soustruhem a 3D tiskárnou, gravírovacím a 
řezacím laserem a 3D CNC frézovacími stroji.  Aby proces modernizace mohl probíhat, je třeba provést nutné 
stavební úpravy, které jsou popsány v KA 11.  
Vybudování nové učebny měření a diagnostiky automobilů bude spočívat v pořízení výukového panelu 
vstřikovacího systému osobních automobilů,3D geometrie a zabudování zvedacího zařízení pro osobní 
automobily a s tím souvisejícími stavebními úpravami.  
Ruční nářadí a pracovní pomůcky pro toto pracoviště jsou popsány v rozpočtu v položkách 3.3.1.1 - 3.3.1.13. K 
uvedení nového zařízení do provozu bude třeba provést stavební úpravy popsané v KA 11.  Učebna bude 
doplněna učebními pomůckami vytvořenými v rámci tohoto projektu. 
Pracoviště oboru karosář bude dovybaveno moderními systémy pro vyrovnávání deformací a opravy deformací 
karoserií a ručním nářadím popsaným v položkách rozpočtu 3.3.1.14 - 3.3.1.26. Toto zařízení vhodně doplní 
stávající výukové pomůcky pro uvedený obor. 
Pracoviště svářecí školy bude modernizováno pořízením trenažéru svařování pro metody MIG/MAG a MMA, dále 
zdrojem pro řezání plazmou včetně hořáku s interface připojením a lineárním posuvem včetně pohonu. 
Pracoviště bude dovybaveno ručním nářadím a pracovními pomůckami zahrnutými v položkách rozpočtu 3.3.1.50 
- 3.3.1.62. 
V rámci využití těchto učeben budou do této KA zapojeni nejen žáci  ISŠT, ale i žáci 8 partnerských základních 
škol. S pořízením moderních zařízení souvisí i odborné a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků SŚ i 
ZŠ, popsané v KA3 a KA15. 
Nově pojaté učebny umožní praktická cvičení žákům SŠ a budou sloužit i žákům ZŠ. 
Náklady na tuto KA zahrnují: 
nákup investičního vybavení 
poměrnou část platů a pojistného real. týmu 
 

Výstup klíčové aktivity 
 
V rámci této aktivity budou vytvořena moderní pracoviště, která budou využívána žáky ZŠ i SŠ a atraktivní formou 
výuky přispějí  k motivaci žáků a prohloubení zájmu o technická povolání a zároveň zvýší kvalitu technického 
vzdělávání na ISŠT, zefektivní  využití stávajícího dosud místně roztříštěného vybavení  v souladu s 
nejmodernějšími trendy a požadavky zaměstnavatelů ve strojírenství a automobilovém průmyslu. 
Veškeré pořízené vybavení se přímo vztahuje k dané klíčové aktivitě a bude využíváno žáky ZŠ i SŠ při sdílení 
učeben pro povinnou výuku žáků ZŠ i pro pravidelnou odbornou výuku žáků SŠ. 
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Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

V souvislosti s realizací klíčové aktivity pokračovaly činnosti ve veřejných zakázkách: 

1. C14152 - Dodávka technického vybavení pro Integrovanou střední školu technickou Vysoké Mýto – Část 

Část A: Dvousloupový zvedák 3,2 t. a Nůžkový zvedák s terčovou geometrií kol byly dodány v květnu 

2014  a uhrazena cena 584.382. 

Proběhla dodávka profesionální tiskárny 3D a šestiválcového řezacího plotru proběhla v květnu 2014 a 

byla uhrazena cena 286.770,- Kč vč DPH. 

2. C131681 - Dodávka technického vybavení pro Integrovanou střední školu technickou Vysoké Mýto – část 

A – CNC technologie, Část B – Opravy karosérií, Část C Opravy s diagnostika automobilů, Část D – 

Svařování a dělení materiálů, Část E – Profesionální pracovní stůl, Část F – Tiskařské a grafické zařízení. 

Podlimitní veřejná zakázka na dodávku dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

Datum vyhlášení: 19. 12. 2013. 

Dodatečná informace: 9. 1. 2014. 

Část B – Původně byla 28. 1. 2014 podepsána  smlouva s firmou Ing. Petr Piskač, Pardubice s termínem 

dodání do 30. června 2014 na dodávku strojů pro odbornou učebnu Opravy karosérií v celkové výši ve 

výši 470690,-. Dodavatel na konci měsíce června od smlouvy odstoupil. Zakázka bude realizována v 

měsíci červenci dle § 23, odst. 4 b) v jednacím řízení bez uveřejnění, aby mohl být naplněn základní 

záměr projektu a stroje byly používány v aktivitách od 1. září 2014. 

3. C14751 Nářadí pro pracovní dílny 

Zakázka malého rozsahu na dodávky. 

Datum vyhlášení: 25. 4. 2014 

Doplňující informace: 28. 4.2014 

Byla uzavřena smlouva s firmou Habilis Steel spol. s r.o., 25708 Načeradec - Daměnice 9; na celkovou 

částku 460.587,- Kč vč. DPH - z toho do této klíčové aktivity spadá vybavení za 152.460,- Kč vč. DPH. 

Jedná se o vrtačko-frézku a 2 ks CNC frézovací stroje. Dodávka byla realizována 13. června 2013 a 

zaplacena v měsíci červnu 2014. 
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Název klíčové aktivity 
KA2 
(KA 2) Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a 
spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

 26. 3. 2014 – 30. 6. 2014 

Popis realizace  
 
V rámci této klíčové aktivity bude pořízen drobný hmotný neinvestiční majetek. Učebna ke sdílené výuce 
technickým předmětům bude vybavena ručním nářadím a pracovními pomůckami popsanými v rozpočtu v 
položkách 3.3.1.27 - 3.3.1.49. a 3.3.1.63 - 3.3.1.68. Spotřební materiál potřebný pro realizaci klíčových aktivit při 
sdílení učeben pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na technické vzdělávání a rovněž pro realizaci 
volnočasových aktivit cílové skupiny v rámci projektu je uveden v rozpočtu v položce 3.3.4.  - 3.3.6. Obsah těchto 
aktivit je popsán v KA 12 a 13. Učebna měření a diagnostiky automobilů bude vybavena materiálem popsaným v 
položkách rozpočtu 3.3.1.1. -3.3.1.13. 
Pracoviště karosář bude vybaveno ručním nářadím popsaným v položce rozpočtu 3.3.1.14 - 3.3.1.26. 
Pracoviště svařovny bude vybaveno ručním nářadím popsaným v položkách rozpočtu 3.3.1.50 - 3.3.1.62 a 
materiálem popsaným v položce 3.3.2. 
Učebna CNC bude vybavena zařízením popsaným v položce 3.3.1.69 a materiálem položky 3.3.3 rozpočtu. 
Náklady na aktivitu: Nákup DHM, tvorba učebních pomůcek, poměrná část platů a pojistného realizačního týmu. 
 
 
 
 
 
 
 

Výstup klíčové aktivity 
 
Nově pořízený drobný hmotný neinvestiční majetek a spotřební materiál doplňuje funkčnost investičního vybavení 
a zajišťuje jeho plné využití. Využití povede k nasměrování zájmu žáků do oblasti technických povolání a zvýšení 
odborných kompetencí pedagogických pracovníků. Současně budou v rámci projektu vytvářeny nové učební 
pomůcky, které budou sloužit k názornější výuce jak pro žáky ZŠ, tak pro žáky ISŠT. Jedná se  o soubor 4 nově 
vytvořených didaktických pomůcek, které směřují do oblasti vzdělávání v oborů automechanik, lakýrník, karosář a 
obecného strojírenství. 
Nově vytvořenými produkty v rámci klíčové aktivity budou:  
1. řez přední nápravy osobního automobilu 
2. sada didaktických pomůcek pro obor automechanik (řez motoru 1,6 Octavia, funkční demonstrační řez motoru, 
zkušební zařízení na 7pólovou zásuvku, řez alternátoru)  
3. didaktická pomůcka pro výuku opravy karosérií  
4. didaktická pomůcka pro opravy laku karosérie 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 3 
MI 06.43.10 - počet nově vytvořených/inovovaných produktů – 4 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

1. V dubnu 2014 byla dokončena výroba učebních pomůcek: 

a) sada didaktických pomůcek pro automechaniky viz. VY_2_03 

řez motoru 1,6 Octavia 

funkční demonstrační řez motoru 

zkušební zařízení na 7 pólovou zásuvku 

řez alternátoru 
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b) didaktická pomůcka pro výuku opravy karosérií  - viz. VY_2_02 

c) didaktická pomůcka pro opravu laku karosérie – viz. VY_2_01 

fotodokumentace – viz. VY_2_01, VY_2_02, VY_2_03 

2. Na nákup drobného dlouhodobého majetku byla vyhlášena výběrová řízení: 

C14102 – Nářadí pro pracovní dílny – Část A a B. 

Zakázka malého rozsahu na dodávky. 

Datum vyhlášení: 23. 1. 2014 

Dodávka k části B v celkové výši 127591,- Kč včetně DPH byla zaplacena v měsíci červnu 2014. Součástí 

dodávky je drobné vybavení pro pracovní dílny - testry, trysky, kleště, měřidla, paličky, sada Gola atd.  

C14751 Nářadí pro pracovní dílny 

Zakázka malého rozsahu na dodávky. 

Datum vyhlášení: 25. 4. 2014 

Doplňující informace: 28. 4.2014 

Byla uzavřena smlouva s firmou Habilis Steel spol. s r.o., 25708 Načeradec - Daměnice 9; na celkovou 

částku 460.587,- Kč vč. DPH - z toho do této klíčové aktivity spadá drobné nářadí a vy bavení za 308.127,-  

Dodávka byla realizována 13. června 2014 a byla uhrazena. Jedná se o drobný dlouhodobý majetek - 

nářadí - vrtačky, brusky, svěráky, závitníky, sklíčidla, posuvná měřítka atd. 

 

V rámci této aktivity  žáci ISŠT Vysoké Mýto absolvovali výuku v inovované učebně .  Celkem v tomto 

monitorovacím období absolvovalo výuku 107 žáků, z toho 3 dívky a 104 chlapci. V měsíci květnu bylo 

v učebně odučeno 58 hodin, v měsíci červnu bylo odučeno 110 hodin – viz. VY_12_27_inv, 

VY_12_28_inv 

 

Výstup     podpoření učebna 
VY_12_01_INV 10 Ruční a strojní 
VY_12_02_INV 8 Ruční a strojní 
VY_12_03_INV 0 Ruční a strojní 
VY_12_04_INV 1 Ruční a strojní 
VY_12_05_INV 5 Ruční a strojní 
VY_12_06_INV 7 Ruční a strojní 
VY_12_07_INV 9 Ruční a strojní 
VY_12_08_INV 12 Ruční a strojní 
VY_12_09_INV 0 Ruční a strojní 

VY_12_10_INV 0 Ruční a strojní 

VY_12_11_INV 12 Ruční a strojní 

VY_12_12_INV 0 Ruční a strojní 

VY_12_13_INV 0 Ruční a strojní 

VY_12_14_INV 11 Ruční a strojní 

VY_12_15_INV 0 Ruční a strojní 

VY_12_16_INV 7 Ruční a strojní 

VY_12_17_INV 6 Ruční a strojní 

VY_12_18_INV 5 Ruční a strojní 

VY_12_19_INV 0 Ruční a strojní 

VY_12_20_INV 0 Ruční a strojní 
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VY_12_21_INV 0 Ruční a strojní 

VY_12_22_INV 1 Ruční a strojní 

VY_12_23_INV 5 Ruční a strojní 

VY_12_24_INV 0 Ruční a strojní 

VY_12_25_INV 0 Ruční a strojní 

VY_12_26_INV 8 Ruční a strojní 

VY_12_27_INV Záznam. arch Ruční a strojní 

VY_12_28_INV Záznam. arch Ruční a strojní 

   

celkem 107  

   

 

 

 Počet podpo řených žák ů celkem: 107 
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Název klíčové aktivity 
KA3 
(KA 3) Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v 
rámci projektu 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 26. 3. 2014 – 30. 6. 2014 

Popis realizace  

V rámci této aktivity se pedagogičtí pracovníci zúčastní proškolení k obsluze a používání strojů a zařízení 
pořízeného v rámci projektu. Jedná se o proškolení k obsluze trenažéru svařování pro metody MIG/MAG a MMA 
v rozsahu cca 4 hodin, dále proškolení k obsluze a běžné údržbě CNC soustruhu, 3D tiskárny, gravírovacího a 
řezacího laseru, systému oprav deformací karoserií a plazmy, a to v rozsahu nutném pro plnohodnotné využívání 
zmíněných zařízení. 
Součástí této aktivity je i proškolení 6 pracovníků ISŠT v oblasti svařování plastů za sjednanou cenu 75.600,- Kč 
a další navazující vzdělávání popsané v KA 15, dalším nákladem je poměrná část platů a pojistného realizačního 
týmu. 

Výstup klíčové aktivity 
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Výstupem této klíčové aktivity budou proškolení a dostatečně informovaní a motivovaní pedagogičtí pracovníci, 
kteří své znalosti a  dovednosti  následně budou trvale předávat žákům ZŠ a SŠ v rámci sdílení učeben pro 
povinnou výuku, v rámci volnočasových aktivit a v neposlední řadě i přímém vzdělávacím procesu na ISŠT. 
Konkrétně se jedná o zaškolení pro obsluhu nového CNC soustruhu, 3D tiskárny, gravírovacího a řezacího 
laseru, 3D CNC frézovacího stroje, výukového panelu vstřikovacího systému osobních automobilů, systému pro 
vyrovnávání deformací a oprav karoserií, obsluze trenažéru svařování. 
MI 07.41.65  - počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání – 6 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

Proškolení 8 pracovníků v oblasti svařování plastů bylo realizováno 23. – 26.6. 2014 firmou UNO Praha, spol. s. 
r. o.. Počet pracovníků byl navýšen o 2, cena kurzu zůstává nezměněna – Kč 71632,-.  
Kurzu se zúčastnili učitelé ISŠT : Ladislav Khorel, Eduard Haselmann, Petr Leníček, Bohuslav Bezdíček, Miroslav 
Kajsrlík, Michal Burian, Zdeněk Dušek, Jaroslav Pravec 
 Jako pracovníci v další vzdělávání byli podpořeni  v počtu 8. 
Osvědčení bude vydáno certifikačním orgánem v Praze, účastníci je dosud neobdrželi. 
Prezenční listiny 4 ks VY_03_01 až VY_03_04 

Počet podpo řených osob celkem: 8 
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Název klíčové aktivity 
KA15  
(KA 11) Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj 
přírodovědného a technického vzdělávání 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

 26. 3. 2014 – 30. 6. 2014 

Popis realizace  
 
Veškeré stavební úpravy budou prováděny v souvislosti s pořízením nového vybavení z prostředků projektu v 
klíčové aktivitě KA 1 A1a, kde je jednotlivě popsáno. 
Aby proces modernizace učebny CNC mohl probíhat, je třeba provést tyto nutné stavební úpravy: bude 
provedena nezbytná úprava elektroinstalace v podlahové části učebny, zabudování a upevnění nových strojů a 
následné uvedení podlahy do původního stavu tak, aby tato učebna vyhovovala hygienickým předpisům. 
Vybudování nové učebny měření a diagnostiky automobilů bude spočívat v pořízení výukového panelu 
vstřikovacího systému osobních automobilů,3D geometrie a zabudování zvedacího zařízení pro osobní 
automobily a s tím souvisejícími stavebními úpravami. K uvedení nového zařízení do provozu bude třeba provést 
úpravu vybudováním přívodu elektrické energie v podlahové části učebny, zabudování a upevnění nových strojů 
a následné uvedení podlahy do původního stavu, aby učebna splňovala veškeré hygienické požadavky a zároveň 
požadavky na bezpečnost práce. v rámci těchto úprav bude provedena stavební příprava pro položení 
elektroinstalace v podlahové části učebny spočívající ve vysekání, vytvoření průrazů a rýh pro položení ohebných 
elektroinstalačních trubek Vysekání a vyvrtání otvorů pro uchycení upevňovacích a pružících prvků strojů, 
následné uvedení podlahy do původního stavu  epoxydovým polymerem, vyrovnávací potěr zdiva, obnova malby 
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po provedených stavebních úpravách. 
Nově pojaté učebny umožní praktická cvičení žákům SŠ a budou sloužit i žákům ZŠ. 
Zapojení a položení elektrických kabelů, rozvodnice, rozvaděče a zásuvek, zapojení a odzkoušení nově 
pořízeného vybavení.  Revize elektrických zařízení.   
Náklady na aktivitu: stavební práce, poměrná část platů a pojistného členů realizačního týmu 
 
Výstup klíčové aktivity 

V rámci této aktivity budou díky stavebním úpravám vytvořena moderní pracoviště, která budou využívána žáky 
ZŠ i SŠ a přispějí  k motivaci žáků a prohloubení zájmu o technická povolání a zároveň zvýší kvalitu technického 
vzdělávání na ISŠT, zefektivní  využití stávajícího dosud místně roztříštěného vybavení  v souladu s 
nejmodernějšími trendy a požadavky zaměstnavatelů ve strojírenství a automobilovém průmyslu. 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 
Pro realizaci stavebních úprav nezbytných pro zabudování a instalaci strojů pořízených v rámci KA 1 a KA 2 bylo vyhlášeno 
výběrové řízení malého rozsahu:  

C14 858 - Stavební úpravy pro instalaci nových technologií včetně elektro 
Datum vyhlášení: 15. 5. 2014. 
Byla uzavřena smlouva s  První Vysokomýtskou stavební společností s.r.o., Hradecká 364/2, 566 01 Vysoké Mýto na 
celkovou částku 475.516,79Kč vč. DPH. Zahájení prací se předpokládá 9. června 2014, předání díla do 11. 7. 2014. Po 
nutné technologické přestávce budou stroje instalovány ve druhé polovině srpna 2014. 
 

 
  

 Doloženo: ZR_C14858_01 až ZR_C14585_xx 
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Název klíčové aktivity 
 KA7 
(KA 12) Sdílení učeben /dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ 
zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

26. 3. 2014 – 30. 6. 2014 

Popis realizace  
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Tato aktivita je zaměřena na sdílení odborných učeben a dílen pro povinnou výuku žáků ZŠ pravidelnou výuku 
žáků SŠ, zvláště v nově zřízených učebních a dílenských prostorách, které byly vybudovány v rámci KA1 a 2. 
Žáci 9. ročníků ZŠ se 8x ročně zúčastní praktického vyučování v rozsahu 6 h bloků v nově vybavených 
učebnách, které slouží jak k výuce technických oborů žáků ISŠT, tak splňuje veškeré požadavky pro motivační 
výuku žáků ZŠ. Pod vedením zkušených odborníků - lektorů z řad pedagogických pracovníků ISŠT a pedagoga 
ZŠ absolvují výuku v oblasti: základů ručního i strojního zpracování materiálů - včetně CNC obrábění,  
programování a konstruování výrobků, technologií oprav, údržby a diagnostiky motorových vozidel, 
nejmodernějších metod svařování, povrchových úprav různých materiálů. 
Obsahová náplň bude navazovat a rozvíjet ŠVP příslušné základní školy v oblasti praktického vyučování. 
Náklady na realizaci: výukový materiál, doprava a stravování žáků, poměrná část platů a pojistného členů 
realizačního týmu  
 

Výstup klíčové aktivity 
 
Výstupem této KA je navázání trvalé spolupráce ISŠT se ZŠ a motivace k technickým povoláním, rozšíření 
obsahu praktické výuky žáků ZŠ sdílením odborných učeben, podpora kurikulární reformy úpravou ŠVP 
příslušných ZŠ. 
Další výstup je podpora výuky žáků ISŠT a také spolupráce pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ za účelem 
úpravy školních vzdělávacích programů na základních školách. 
Na tuto klíčovou aktivitu navazují činnosti v KA15 - odborné exkurze žáků ZŠ i SŠ a vzdělávací programy 
pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů. 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 8 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání žáků celkem 800 - z toho: 440 žáků ZŽ, 360 
žáků SŠ 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

 V tomto realizačním období pokračují pracovní dílny dle daného harmonogramu. 
 
 Celkem bylo v tomto monitorovacím období podpo řeno 165  žáků, z toho 61  dívek a 104 chlapc ů.  

  

Výstup 
Počet 

podpořených žáků 
Dílna Škola 

VY_12_01 0 ČSP ZŠ Proseč 
VY_12_02 1 FYZ ZŠ Proseč 
VY_12_03 13 FYZ ZŠ Skuteč 
VY_12_04 0 IKT ZŠ Luže 
VY_12_05 14 CHE ZŠ Luže 
VY_12_06 1 FYZ ZŠ Skuteč, Luže 
VY_12_07 0 ČSP ZŠ Skuteč, Luže 
VY_12_08 4 FYZ ZŠ Hrochův Týnec 
VY_12_09 2 FYZ ZŠ Morašice 
VY_12_10 13 IKT ZŠ Hrochův Týnec 
VY_12_11 0 FYZ ZŠ Choceň 
VY_12_12 0 ČSP ZŠ Choceň 
VY_12_13 0 ČSP ZŠ Choceň 
VY_12_14 0 IKT ZŠ Choceň 
VY_12_15 13 CHE ZŠ Choceň 
VY_12_16 1 IKT ZŠ Javornického VM 
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VY_12_17 11 FYZ ZŠ Javornického VM 
VY_12_18 0 ČSP ZŠ Javornického VM 
VY_12_19 0 IKT ZŠ Javornického VM 
VY_12_20 0 ČSP ZŠ Javornického VM 
VY_12_21 1 FYZ ZŠ Jiráskova VM 
VY_12_22 13 CHE ZŠ Jiráskova VM 
VY_12_23 0 ČSP ZŠ Jiráskova VM 
VY_12_24 14 FYZ ZŠ Jiráskova VM 
VY_12_25 0 ČSP ZŠ Morašice 
VY_12_26 2 IKT ZŠ Hrochův Týnec 
VY_12_27 2 FYZ ZŠ Skuteč 
VY_12_28 0 ČSP ZŠ Luže 
VY_12_29 0 IKT ZŠ Skuteč, Luže 
VY_12_30 0 ČSP ZŠ Skuteč, Luže 
VY_12_31 0 FYZ ZŠ Luže 
VY_12_32 15 CHE ZŠ Jiráskova VM 
VY_12_33 0 ČSP ZŠ Jiráskova VM 
VY_12_34 0 ČSP ZŠ Jiráskova VM 
VY_12_35 1 FYZ ZŠ Jiráskova VM 
VY_12_36 0 FYZ ZŠ Jiráskova VM 
VY_12_37 0 ČSP ZŠ Choceň 
VY_12_38 14 CHE ZŠ Choceň 
VY_12_39 0 IKT ZŠ Choceň 
VY_12_40 0 IKT ZŠ Choceň 
VY_12_41 0 FYZ ZŠ Choceň 
VY_12_42 0 IKT ZŠ Proseč 
VY_12_43 15 CHE ZŠ Proseč 
VY_12_44 2 FYZ ZŠ Javornického VM 
VY_12_45 0 FYZ ZŠ Javornického VM 
VY_12_46 0 ČSP ZŠ Javornického VM 
VY_12_47 0 ČSP ZŠ Javornického VM 
VY_12_48 13 CHE ZŠ Javornického VM 
VY_12_49 0 IKT ZŠ Jiráskova VM 
VY_12_50 0 IKT ZŠ Hrochův Týnec 
    
    

Celkem 
podpořeno: 165 
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Název klíčové aktivity 

KA8  
(KA 13) Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na 
přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ s využitím moderních 
učeben/dílen/laboratoří 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

26. 3. 2014 – 30. 6. 2014 

Popis realizace  

Náplní této klíčové aktivity budou  technické workshopy v rámci volnočasových aktivit žáků ZŠ, které bude 
organizovat naše škola v prostorách našich dílen či učeben, vybudovaných z prostředků tohoto  projektu nebo v 
prostředí ZŠ s použitím vybavení zakoupeného z prostředků projektu, pokud to podmínky a vybavení dovolí. 
Činnost v těchto zájmových kroužcích bude obsahově vycházet z platných ŠVP základní školy. Předpokládáme 
činnost 3 těchto zájmových technických kroužků s různým zaměřením dle zájmu žáků základních škol v rozsahu 
minimálně 32 hodin v jednom kroužku za rok. 
Činnost v těchto kroužcích bude primárně zaměřena na rozvoj vztahu k technickým oborům a na rozvoj 
manuálních dovedností žáků. 
Náklady na tuto aktivitu: nákup materiálu na výuku, poměrná část platů a pojistného realizačního týmu. 

Výstup klíčové aktivity 
Výstupem této klíčové aktivity budou uskutečněné pracovní dílny, kterých se zúčastní žáci ZŠ v příslušném počtu  
a frekvenci, a kteří tak získají širší povědomí o technickém vzdělávání a zvládnou základy některých profesí, což 
by mohlo posílit kladný vztah k technickým povoláním. Žáci tak mohou smysluplně využít svůj volný čas, což 
přispívá i k prevenci sociálně patologických jevů v této ohrožené skupině. 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 3 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - žáků - 48 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

V tomto realizačním období pracují 3 technické kroužky, a to v základní škole v Luži  a v Proseči stále pod 
vedením lektorů Michala Buriana a Václava Pištory. Na ZŠ Javornického vznikl nový kroužek pod vedením 
lektora Jaroslava Pravce . Žáci se pod vedením lektora pracují se stavebnicí Merkur, vyrábějí drobné díly ze 
dřeva, například provedli montáž dřevěného parníčku. Na všechny tyto činnosti se připravují pomocnými pracemi 
s dřevem – pilují, brousí a snaží se zorientovat v různých druzích materiálů. 

Pro realizaci činnosti modelářských zájmových kroužků byly uskutečněny nákupy: 

Dva kusy stavebnice Merkur v celkové částce Kč 1049,-  

 

 
Záznam                       podpoření                           lektor                                      škola 

VY_13_01 0 Pištora ZŠ Proseč  
VY_13_02 12 Pravec ZŠ Javornického VM 
VY_13_03 0 Burian ZŠ Luže 
VY_13_04 0 Pravec ZŠ Javornického VM 
VY_13_05 0 Pravec ZŠ Javornického VM 
VY_13_06 0 Burian ZŠ Luže 
VY_13_07 0 Pištora ZŠ Proseč  
VY_13_08 0 Burian ZŠ Luže 
VY_13_09 0 Burian ZŠ Luže 
VY_13_10 0 Pištora ZŠ Proseč  
VY_13_11 0 Pravec ZŠ Javornického VM 
VY_13_12 0 Burian ZŠ Luže 
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VY_13_13 0 Burian ZŠ Luže 
VY_13_14 0 Burian ZŠ Luže 
VY_13_15 0 Pištora ZŠ Proseč  
VY_13_16 0 Burian ZŠ Luže 
VY_13_17 0 Pištora ZŠ Proseč  
VY_13_18 0 Pravec ZŠ Javornického VM 
VY_13_19 0 Burian ZŠ Luže 
VY_13_20 0 Pravec ZŠ Javornického VM 
VY_13_21 0 Pištora ZŠ Proseč  
VY_13_22 0 Pravec ZŠ Javornického VM 
VY_13_23 0 Pravec ZŠ Javornického VM 
VY_13_24 0 Pištora ZŠ Proseč 

  
 Fotodokumentace: VY_13_25 

Počet podpo řených žák ů celkem: 12 
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Název klíčové aktivity 
 KA10 
(KA 15) Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

 26. 3. 2014 – 30. 6. 2014 

Popis realizace  
 
V návaznosti na činnosti v aktivitě KA 12 žáci absolvují 2 odborné exkurze ve firmách v ČR - dle aktuálních 
možností a nabídky. Předpokládáme návštěvy ve firmách: ESAB Vamberk, Techmania Liberec, Škoda Plzeň, 
Hyundai Nošovice, Škoda Kvasiny, při kterých se zorientují v reálných podmínkách výroby, nahlédnou do 
problematiky technických profesí a seznámí se s historickým vývojem techniky a technických povolání. Místo 
návštěvy konkrétní firmy bude vždy zvoleno na základě zájmu příslušné základní školy. Za doprovodu učitelů ZŠ 
a lektora ISŠT tak poznají i reálné prostředí firem.  
V souvislosti s touto aktivitou a za účelem posílení odborných kompetencí se pedagogové ZŠ a SŠ zúčastní  
vzdělávacího programu  ve vybraných firmách a institucích disponujících nejnovějšími technologiemi ve 
strojírenství a automobilovém průmyslu.  Jedná se o ucelený vzdělávací program ve spolupráci s Technickou 
univerzitou Liberec a firmou FORMPLAST Purkert. V 1. fázi pedagogičtí pracovníci absolvují seminář zaměřený 
na  doplňkové technologie při výrobě plastů na katedře strojírenské technologie - sváření kovů a plastů na TU 
Liberec a následně se seznámí s nejmodernější technologií výroby plastů ve výrobním provozu firmy 
FORMPLAST. Závěrečná fáze bude spočívat v e-learningové formě konzultací k danému tématu dle aktuálních 
potřeb cílové skupiny. 
Náklady na aktivitu: doprava, stravné, ubytování, vstupné, poměrná část platů a pojistného členů realizačního 
týmu. 
 
Výstup klíčové aktivity 
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Výstupem této aktivity bude systém spolupráce se zaměstnavateli, kteří se výrazně zapojí do motivace žáků pro 
studium technických oborů a pedagogů pro celoživotní vzdělávání. Protože tyto aktivity budou průběžné - od 
počátku až do konce projektu - a podílet se na nich budou cílové skupiny i představitelé zaměstnavatelů, bude 
výstupem závěrečná evaluační zpráva. 
MI 07.41.65  - počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - 44 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 1 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - žáků – 440 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

V tomto monitorovacím období pokračují exkurze žáků do firem, které byly vybrány po dohodě se ZŠ.  Podpořen 
byl v tomto období pouze 1 žák ze ZŠ Hrochův Týnec, který se nezúčastnil dříve žádné exkurze. 
 
Od 26.3. 2014 do 30.6. 2014 byl  podpo řen celkem 1 žák  
Prezenční listina                  podpoření žáci                                 škola                               místo                      

VY_15_01 0 ZŠ Javornického VM Škoda Auto Kvasiny 
VY_15_02 0 ZŠ Javornického VM Škoda Auto Kvasiny 
VY_15_03 0 ZŠ Javornického VM Škoda Auto Kvasiny 
VY_15_04 0 ZŠ Javornického VM Škoda Auto Kvasiny 
VY_15_05 0 ZŠ Javornického VM Škoda Auto Kvasiny 
VY_15_06 0 ZŠ Jiráskova VM Škoda Auto Kvasiny 
VY_15_07 0 ZŠ Jiráskova VM Škoda Auto Kvasiny 
VY_15_08 0 ZŠ Jiráskova VM Škoda Auto Kvasiny 
VY_15_09 0 ZŠ Jiráskova VM Škoda Auto Kvasiny 
VY_15_10 0 ZŠ Proseč Techmania Plzeň 
VY_15_11 0 ZŠ Morašice Techmania Plzeň 
VY_15_12 0 ZŠ Choceň Elektrárna Dlouhé Stráně 
VY_15_13 0 ZŠ Choceň Elektrárna Dlouhé Stráně 
VY_15_14 0 ZŠ Choceň Elektrárna Dlouhé Stráně 
VY_15_15 0 ZŠ Choceň Elektrárna Dlouhé Stráně 
VY_15_16 0 ZŠ Luže Techmania Plzeň 
VY_15_17 0 ZŠ Luže Techmania Plzeň 
VY_15_18 0 ZŠ Skuteč Techmania Plzeň 
VY_15_19 0 ZŠ Skuteč Techmania Plzeň 
VY_15_23 1 ZŠ Hr.Týnec Elektrárna Dlouhé Stráně 
celkem 1   
    

 
    Fotky z exkurzí – viz.  VY_15_20                                                 
  
Proběhl vzdělávací program pro pedagogy ZŠ a SŠ v Technické univerzitě Liberec na téma Technologie při 
výrobě plastů a následná exkurze do firmy Formplast v Jablonném nad Orlicí – Bystřec ve dnech 29. – 30.května 
2014. Pedagogové  ZŠ i ISŠT se zájmem absolvovali tuto akci, při které nejprve pronikli do teorie  výroby plastů a 
poté viděli praktickou ukázku ve firmě, která v současné době patří k evropské špičce ve výrobě plastových 
součástí pro automobilový průmysl. Akce se zúčastnilo celkem 44 pedagogických pracovníků – viz. prezenční  
listina. ‚Další vzdělávání probíhá formou  konzultací a e-learningu , výukové materiály jsou k dispozici na 
www.ksp.tul.cz/cz/kpt.  
Podpořeno bylo 44 pracovníků v dalším vzdělávání. 
Prezenční listina vzdělávacího programu    VY_15_21 
Fotky z akce  VY_15_22 

 

 



 
 

14 
 

 

Využití výstupů z projektů OP VK 
CZ.04.1.03/3.1.15.2/0293 IQ AUTO 
Zkušenosti nabyté pedagogickými pracovníky při stážích, které byly organizovány v tomto projektu, předávají 
v rámci povinné výuky pracovních dílen žákům ZŠ,  
 
CZ.1.07/1.1.03/02.0044    Zvyšování motivace žák ů ZŠ ke vzd ělávání v technických oborech  
v Pardubickém kraji 
Učební pomůcky získané v tomto projektu se využívají při výuce praktických dílen, sdílení učeben: 
Elektr.měřící panel, tester žhavících svíček, stříkací pistole, Gola sada, robot s příslušenstvím 
 
CZ.1.07/1.1.03/02.026     Volba povolání v Pardubic kém kraji 
Zkušenosti, znalosti a vědomosti nabyté při exkurzích a stážích ve firmách, které proběhly v tomto projektu 
zúročují lektoři při svých aktivitách ve volnočasových aktivitách i v procesu přípravy pracovních dílen 
 
CZ.1.07/1.5.00/34.0374  inovace vzd ělávacích metod EU 
DUM se využívají při praktických dílnách, zvláště IKT 
 
CZ.1.7./1.2.13/03.005      Nevzdávej to 
Učební pomůcky získané v tomto projektu se využívají k volnočasovým aktivitám i ke sdílení učeben :jedná se 
zvláště o Soustruh Optimum, univerzální vrtačko-frézka Optimum, RC model terénního vozu Himoto, Halový 
model letadla, sada nářadí – dláta, sada nářadí - rašple 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Část 4 - Monitorovací indikátory 

Kód indikátoru Název 

Plánovaná hodnota/dosažená hodnota 
kumulativně od začátku realizace 
projektu/dosažená hodnota v rámci 
monitorovacího období 

07.41.14 
Počet podpořených osob v 
počátečním vzdělávání celkem - 
žáků 

1288 /1550 / 285 
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Popis  
 Jedná se o žáky podpořené v jednotlivých klíčových aktivitách: 
KA 12 je podpořeno 165 žáků 
KA 13 je podpořeno 12 žáků 
KA 15 je podpořen 1 žák 
KA 2 je podpořeno 107 žáků  
 
Doložena fotodokumentace  

Způsob dokladování 

Doloženo výstupy: 
KA12: VY_12_01 až VY_12_48 
KA13: VY_13_01 až VY_13_24 
KA15: VY_15_01 až VY_15_19, VY_15_23  
KA 2 :  VY_12_01_inv až VY_12_28_inv 

  

07.41.65 
Počet podpořených osob - 
pracovníků v dalším vzdělávání 

 50 /52 / 52 

Popis 

Jedná se o 44 pedagogických pracovníků z partnerských ZŠ a ISŠT dle prezenční listiny, kteří se zúčastnili 
semináře v TU Liberec a následné exkurze do firmy Formplast  Jablonné nad Orlicí – Bystřec. 
Dále se jedná o 8 učitelů ISŠT, kteří absolvovali kurz svařování plastů – Khorel, Haselmann, Leníček, Bezdíček, 
Kajsrlík, Burian, Dušek, Roleček. 

Způsob dokladování Prezenční listiny a fotky ze semináře  VY_15_21, VY_15_22 

  

07.41.20 
Počet podpořených osob - 
poskytovatelé služeb 

 15 / 14 /0 

Popis 

 

Způsob dokladování  záznamové archy VY_12_ čísla : 6,8,9,10,14,15,18,22,24_inv 

  

06.43.10 
Počet nově 
vytvořených/inovovaných produktů 

1 / 0 / 0  

Popis 

  

Způsob dokladování  
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 Příloha MZ – Partner 11 / 4.MZ 

Název projektu 
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 
kraji 

 

Část 1 - Identifika ční údaje 

  

Název partnera Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 

 

Pořadí monitorovací zprávy 4 

Monitorovací období 1.7. – 31.10.2014 
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Část 2 - Klí čové aktivity 

1 

Název klíčové aktivity 
KA1 
(KA 1) Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství 
a střediska praktického vyučování 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

 1.7. – 31.10.2014 

Popis realizace  
Za účelem realizace této klíčové aktivity se předpokládá nákup moderního investičního vybavení a stavební úpravy 
(KA 11) za účelem vybudování nové učebny sloužící k výuce technických předmětů, která bude sloužit jak pro 
praktické vyučování žáků 8 základních škol, tak pro výuku žáků 1. ročníků  ISŠT . Učebna bude vybavena novými 
pracovními stoly, nářadím pro ruční zpracování materiálů - položky rozpočtu 3.3.1.27 - 3.3.1.49 a 3.3.1.63 - 3.3.1.68.  
Dalším krokem této KA bude rozšíření a modernizace vybavení učeben CNC obrábění, měření a diagnostiky 
motorových vozidel, pracoviště oboru karosář a pracoviště svářecí školy. 
Součástí modernizace učebny CNC bude vybavení učebny CNC soustruhem a 3D tiskárnou, gravírovacím a řezacím 
laserem a 3D CNC frézovacími stroji.  Aby proces modernizace mohl probíhat, je třeba provést nutné stavební úpravy, 
které jsou popsány v KA 11.  
Vybudování nové učebny měření a diagnostiky automobilů bude spočívat v pořízení výukového panelu vstřikovacího 
systému osobních automobilů,3D geometrie a zabudování zvedacího zařízení pro osobní automobily a s tím 
souvisejícími stavebními úpravami.  
Ruční nářadí a pracovní pomůcky pro toto pracoviště jsou popsány v rozpočtu v položkách 3.3.1.1 - 3.3.1.13. K 
uvedení nového zařízení do provozu bude třeba provést stavební úpravy popsané v KA 11.  Učebna bude doplněna 
učebními pomůckami vytvořenými v rámci tohoto projektu. 
Pracoviště oboru karosář bude dovybaveno moderními systémy pro vyrovnávání deformací a opravy deformací 
karoserií a ručním nářadím popsaným v položkách rozpočtu 3.3.1.14 - 3.3.1.26. Toto zařízení vhodně doplní stávající 
výukové pomůcky pro uvedený obor. 
Pracoviště svářecí školy bude modernizováno pořízením trenažéru svařování pro metody MIG/MAG a MMA, dále 
zdrojem pro řezání plazmou včetně hořáku s interface připojením a lineárním posuvem včetně pohonu. Pracoviště 
bude dovybaveno ručním nářadím a pracovními pomůckami zahrnutými v položkách rozpočtu 3.3.1.50 - 3.3.1.62. 
V rámci využití těchto učeben budou do této KA zapojeni nejen žáci  ISŠT, ale i žáci 8 partnerských základních škol. S 
pořízením moderních zařízení souvisí i odborné a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků SŚ i ZŠ, popsané 
v KA3 a KA15. 
Nově pojaté učebny umožní praktická cvičení žákům SŠ a budou sloužit i žákům ZŠ. 
Náklady na tuto KA zahrnují: 
nákup investičního vybavení 
poměrnou část platů a pojistného real. týmu 
 
 

Výstup klíčové aktivity 
 
V rámci této aktivity budou vytvořena moderní pracoviště, která budou využívána žáky ZŠ i SŠ a atraktivní formou 
výuky přispějí  k motivaci žáků a prohloubení zájmu o technická povolání a zároveň zvýší kvalitu technického 
vzdělávání na ISŠT, zefektivní  využití stávajícího dosud místně roztříštěného vybavení  v souladu s nejmodernějšími 
trendy a požadavky zaměstnavatelů ve strojírenství a automobilovém průmyslu. 
Veškeré pořízené vybavení se přímo vztahuje k dané klíčové aktivitě a bude využíváno žáky ZŠ i SŠ při sdílení 
učeben pro povinnou výuku žáků ZŠ i pro pravidelnou odbornou výuku žáků SŠ. 
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Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

V monitorovacím období pokračovaly činnosti ve veřejných zakázkách: 

1. na dodávku strojů pro odbornou učebnu Opravy karosérií byla z důvodu odstoupení dodavatele vybraného v 

podlimitním řízení realizována v měsíci červenci zakázka dle § 23, odst. 4 b) v jednacím řízení bez uveřejnění, 

aby mohl být naplněn základní záměr projektu a stroje byly používány v aktivitách od 1. září 2014. 

Datum oslovení vybraného dodavatele:  1. července 2014 

Datum podpisu smlouvy s dodavatelem  Toplac s.r.o., Benátky nad Jizerou 8. července 2014 

Cena dodávky vč. DPH:  477 844,20 Kč 

Obě zařízení - Technika vyrovnání deformací bez poškozeni laku karoserie a Systém opravy deformací Carbon 

Miracle - byla dodána 25. 8. 2014. Dodávka byla uhrazena v září 2014. 

Doloženo výstupy: soubor s označením ZR_bez_uverejneni 

2. C14152 - Dodávka technického vybavení pro Integrovanou střední školu technickou Vysoké Mýto – Část A – 

Opravy a diagnostika automobilů. Podlimitní veřejná zakázka na dodávku dle zákona 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

V srpnu 2014 byl dodán dle smlouvy výukový panel Common rail v ceně 411.279,- Kč. Dodávka byly uhrazena 

v měsíci září 2014. 
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Název klíčové aktivity 
KA2 
(KA 2) Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem 
a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

 1.7. – 31.10.2014 

Popis realizace  
 
V rámci této klíčové aktivity bude pořízen drobný hmotný neinvestiční majetek. Učebna ke sdílené výuce technickým 
předmětům bude vybavena ručním nářadím a pracovními pomůckami popsanými v rozpočtu v položkách 3.3.1.27 - 
3.3.1.49. a 3.3.1.63 - 3.3.1.68. Spotřební materiál potřebný pro realizaci klíčových aktivit při sdílení učeben pro 
povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na technické vzdělávání a rovněž pro realizaci volnočasových aktivit cílové 
skupiny v rámci projektu je uveden v rozpočtu v položce 3.3.4.  - 3.3.6. Obsah těchto aktivit je popsán v KA 12 a 13. 
Učebna měření a diagnostiky automobilů bude vybavena materiálem popsaným v položkách rozpočtu 3.3.1.1. -
3.3.1.13. 
Pracoviště karosář bude vybaveno ručním nářadím popsaným v položce rozpočtu 3.3.1.14 - 3.3.1.26. 
Pracoviště svařovny bude vybaveno ručním nářadím popsaným v položkách rozpočtu 3.3.1.50 - 3.3.1.62 a materiálem 
popsaným v položce 3.3.2. 
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Učebna CNC bude vybavena zařízením popsaným v položce 3.3.1.69 a materiálem položky 3.3.3 rozpočtu. 
Náklady na aktivitu: Nákup DHM, tvorba učebních pomůcek, poměrná část platů a pojistného realizačního týmu. 
 

Výstup klíčové aktivity 
 
Nově pořízený drobný hmotný neinvestiční majetek a spotřební materiál doplňuje funkčnost investičního vybavení a 
zajišťuje jeho plné využití. Využití povede k nasměrování zájmu žáků do oblasti technických povolání a zvýšení 
odborných kompetencí pedagogických pracovníků. Současně budou v rámci projektu vytvářeny nové učební 
pomůcky, které budou sloužit k názornější výuce jak pro žáky ZŠ, tak pro žáky ISŠT. Jedná se  o soubor 4 nově 
vytvořených didaktických pomůcek, které směřují do oblasti vzdělávání v oborů automechanik, lakýrník, karosář a 
obecného strojírenství. 
Nově vytvořenými produkty v rámci klíčové aktivity budou:  
1. řez přední nápravy osobního automobilu 
2. sada didaktických pomůcek pro obor automechanik (řez motoru 1,6 Octavia, funkční demonstrační řez motoru, 
zkušební zařízení na 7pólovou zásuvku, řez alternátoru)  
3. didaktická pomůcka pro výuku opravy karosérií  
4. didaktická pomůcka pro opravy laku karosérie 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 3 
MI 06.43.10 - počet nově vytvořených/inovovaných produktů – 4 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

V říjnu 2014 byly zhotoveny další tři učební pomůcky, viz foto  výstup VY_02_22_inv 

1.Řez zadní nápravou Meritor 

2.Výukový panel pneumatiky 

3.Pohyblivý řez převodové skříně 

Materiálové náklady byly uhrazeny darem nebo z prostředků ISŠT. Jediný náklad je mzdový - 200 hodin v 

souladu s rozpočtem projektu proplaceno za měsíc říjen 2014. 

V tomto monitorovacím období se začaly využívat  inovované učebny, a to jak žáky základních škol, tak žáky 

ISŠT.  

Byly zprovozněny tyto učebny: 

1. Měření a diagnostika 

2. Svařování 

3. Ruční a strojní obrábění 

4. Obrábění CNC 

5. Karosář – opravy karoserií 

 

Celkově prošlo inovovanými učebnami 219 žáků základních škol a 342 žáků ISŠT, což dohromady činí 561 žák.  

Výstup     učebna Základní škola počet žáků 
VY_12_01_INV Svařování ZŠ Hrochův 11 
VY_12_02_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Hrochův 11 
VY_12_03_INV Svařování ZŠ Luže 10 
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VY_12_04_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Luže 11 
VY_12_05_INV Měření a diagnostika ZŠ Javornického 14 
VY_12_06_INV Obrábění CNC ZŠ Javornického 12 
VY_12_07_INV Karosář -opravy karoserií ZŠ Javornického 12 
VY_12_08_INV Svařování ZŠ Javornického 9 
VY_12_09_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Javornického 15 

VY_12_10_INV Karosář -opravy karoserií ZŠ Morašice 8 

VY_12_11_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Proseč 12 

VY_12_12_INV Svařování ZŠ Proseč 10 

VY_12_13_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Skuteč 11 

VY_12_14_INV Obrábění CNC ZŠ Skuteč 11 

VY_12_15_INV Svařování ZŠ Choceň 12 

VY_12_16_INV Obrábění CNC ZŠ Choceň 13 

VY_12_17_INV Karosář -opravy karoserií ZŠ Jiráskova 13 

VY_12_18_INV Svařování ZŠ Jiráskova 12 

VY_12_19_INV Měření a diagnostika ZŠ Jiráskova 12 

celkem   219 

    

výstup učebna Třída ISŠT Počet žáků 

VY_02_01_inv Karosář  - opravy karoserií AK1 33 

VY_02_02_inv Karosář  - opravy karoserií KL3 23 

VY_02_03_inv Ruční a strojní obrábění AK1 33 

VY_02_04_inv Ruční a strojní obrábění ČL1 24 

VY_02_05_inv Ruční a strojní obrábění MME1 16 

VY_02_06_inv Ruční a strojní obrábění NZ1 20 

VY_02_07_inv svařování KLNZ2 32 

VY_02_08_inv Měření a diagnostika A2 24 

VY_02_09_inv Měření a diagnostika A3 26 

VY_02_10_inv Karosář  - opravy karoserií A3 26 

VY_02_11_inv svařování MME3 9 

VY_02_12_inv Ruční a strojní obrábění MME1 16 

VY_02_13_inv Obrábění CNC MME2 12 

VY_02_14_inv Obrábění CNC MME3 9 

VY_02_15_inv Obrábění CNC NZ3 20 

VY_02_16_inv Obrábění CNC NZ1 20 

    

Celkem    343 

Celkem  Žáci ISŠT i ZŠ  562 

Ve výstupech VY_02_17_inv až  VY_02_21_inv, VY_02_23_inv až VY_02_27_inv  jsou doloženy rozvrhy hodin 

jednotlivých učeben a počty hodin v nich odučených, dále jsou u každého dne uvedena jména vyučujících. 

výstup učebna měsíc Počet hodin  

VY_02_17_inv sváření září 90 

VY_02_18_inv Ruční a strojní obrábění září 121 

VY_02_19_inv Karosář  - opravy karoserií září 96 

VY_02_20_inv Měření a diagnostika září 126 

VY_02_21_inv Obrábění CNC září 56 

VY_02_23_inv Obrábění CNC říjen 79 
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VY_02_24_inv sváření říjen 84 

VY_02_25_inv Ruční a strojní obrábění Říjen 101 

VY_02_26_inv Měření a diagnostika Říjen 110 

VY_02_27_inv Karosář  - opravy karoserií Říjen 77 

celkem   940 
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Název klíčové aktivity 
KA3 
(KA 3) Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly 
zakoupené v rámci projektu 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

1.7. – 31.10.2014 

Popis realizace  

V rámci této aktivity se pedagogičtí pracovníci zúčastní proškolení k obsluze a používání strojů a zařízení pořízeného 
v rámci projektu. Jedná se o proškolení k obsluze trenažéru svařování pro metody MIG/MAG a MMA v rozsahu cca 4 
hodin, dále proškolení k obsluze a běžné údržbě CNC soustruhu, 3D tiskárny, gravírovacího a řezacího laseru, 
systému oprav deformací karoserií a plazmy, a to v rozsahu nutném pro plnohodnotné využívání zmíněných zařízení. 
Součástí této aktivity je i proškolení 6 pracovníků ISŠT v oblasti svařování plastů za sjednanou cenu 75.600,- Kč a 
další navazující vzdělávání popsané v KA 15, dalším nákladem je poměrná část platů a pojistného realizačního týmu. 

Výstup klíčové aktivity 
 
Výstupem této klíčové aktivity budou proškolení a dostatečně informovaní a motivovaní pedagogičtí pracovníci, kteří 
své znalosti a  dovednosti  následně budou trvale předávat žákům ZŠ a SŠ v rámci sdílení učeben pro povinnou 
výuku, v rámci volnočasových aktivit a v neposlední řadě i přímém vzdělávacím procesu na ISŠT. Konkrétně se jedná 
o zaškolení pro obsluhu nového CNC soustruhu, 3D tiskárny, gravírovacího a řezacího laseru, 3D CNC frézovacího 
stroje, výukového panelu vstřikovacího systému osobních automobilů, systému pro vyrovnávání deformací a oprav 
karoserií, obsluze trenažéru svařování. 
MI 07.41.65  - počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání – 6 
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Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

V tomto monitorovacím období proběhla zaškolení k obsluze strojů a zařízení, která byla pořízena z prostředků 
projektu, a to : 

• Zaškolení k obsluze 3D geometrie – podpořeni 2 pedagogičtí pracovníci ISŠTVM 
• Zaškolení k obsluze řezacího zařízení Pegas 100 Plazma – podpořeni 4 pracovníci ISŠTVM 
• Zaškolení k obsluze virtuálního svařovacího trenažéru – podpořeni 4 pracovníci ISŠT 
• Zaškolení k obsluze 3D tiskárny – podpořeni 4 pracovníci ISŠT 
• Zaškolení k obsluze výukového panelu Common-rail – podpoření  3 pracovníci ISŠT 
• Zaškolení k obsluze frézy HS 302080 – podpoření 2 pracovníci ISŠT 
 

Celkem bylo podpořeno 19 pedagogických pracovníků ISŠT v rámci zaškolení k obsluze strojů a zařízení, která byla 
zakoupena v rámci této KA. 
 
Doloženo výstupy:VY_03_01  až VY_03_06 

Počet podpo řených osob: 19 
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Název klíčové aktivity 
KA15  
(KA 11) Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj 
přírodovědného a technického vzdělávání 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

 1.7. – 31.10.2014 

Popis realizace  
 
Veškeré stavební úpravy budou prováděny v souvislosti s pořízením nového vybavení z prostředků projektu v klíčové 
aktivitě KA 1 A1a, kde je jednotlivě popsáno. 
Aby proces modernizace učebny CNC mohl probíhat, je třeba provést tyto nutné stavební úpravy: bude provedena 
nezbytná úprava elektroinstalace v podlahové části učebny, zabudování a upevnění nových strojů a následné uvedení 
podlahy do původního stavu tak, aby tato učebna vyhovovala hygienickým předpisům. 
Vybudování nové učebny měření a diagnostiky automobilů bude spočívat v pořízení výukového panelu vstřikovacího 
systému osobních automobilů,3D geometrie a zabudování zvedacího zařízení pro osobní automobily a s tím 
souvisejícími stavebními úpravami. K uvedení nového zařízení do provozu bude třeba provést úpravu vybudováním 
přívodu elektrické energie v podlahové části učebny, zabudování a upevnění nových strojů a následné uvedení 
podlahy do původního stavu, aby učebna splňovala veškeré hygienické požadavky a zároveň požadavky na 
bezpečnost práce. v rámci těchto úprav bude provedena stavební příprava pro položení elektroinstalace v podlahové 
části učebny spočívající ve vysekání, vytvoření průrazů a rýh pro položení ohebných elektroinstalačních trubek 
Vysekání a vyvrtání otvorů pro uchycení upevňovacích a pružících prvků strojů, následné uvedení podlahy do 
původního stavu  epoxydovým polymerem, vyrovnávací potěr zdiva, obnova malby po provedených stavebních 
úpravách. 
Nově pojaté učebny umožní praktická cvičení žákům SŠ a budou sloužit i žákům ZŠ. 
Zapojení a položení elektrických kabelů, rozvodnice, rozvaděče a zásuvek, zapojení a odzkoušení nově pořízeného 
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vybavení.  Revize elektrických zařízení.   
Náklady na aktivitu: stavební práce, poměrná část platů a pojistného členů realizačního týmu 
 

Výstup klíčové aktivity 

V rámci této aktivity budou díky stavebním úpravám vytvořena moderní pracoviště, která budou využívána žáky ZŠ i 
SŠ a přispějí  k motivaci žáků a prohloubení zájmu o technická povolání a zároveň zvýší kvalitu technického 
vzdělávání na ISŠT, zefektivní  využití stávajícího dosud místně roztříštěného vybavení  v souladu s nejmodernějšími 
trendy a požadavky zaměstnavatelů ve strojírenství a automobilovém průmyslu. 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 
Byly dokončeny stavební úpravy nezbytné pro zabudování a instalaci strojů pořízených v rámci KA 1 a KA 2 

dle veřejné zakázky malého rozsahu:  

C14 858 - Stavební úpravy pro instalaci nových technologií včetně elektro 

Datum vyhlášení: 15. 5. 2014. 

Dodavatelem je První Vysokomýtská stavební společností s.r.o., Vysoké Mýto. 

Celkovou částku je  475.516,79 Kč vč. DPH. Práce byly ukončeny 30. 6. 2014. Faktura od dodavatele byla 

zaplacena v měsíci červenci 2014, přenesená daňová povinnost byla refundována v měsíci říjnu 2014.  
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Název klíčové aktivity 
 KA7 
(KA 12) Sdílení učeben /dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků 
ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

1.7. – 31.10.2014 

Popis realizace  
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Tato aktivita je zaměřena na sdílení odborných učeben a dílen pro povinnou výuku žáků ZŠ pravidelnou výuku žáků 
SŠ, zvláště v nově zřízených učebních a dílenských prostorách, které byly vybudovány v rámci KA1 a 2. 
Žáci 9. ročníků ZŠ se 8x ročně zúčastní praktického vyučování v rozsahu 6 h bloků v nově vybavených učebnách, 
které slouží jak k výuce technických oborů žáků ISŠT, tak splňuje veškeré požadavky pro motivační výuku žáků ZŠ. 
Pod vedením zkušených odborníků - lektorů z řad pedagogických pracovníků ISŠT a pedagoga ZŠ absolvují výuku v 
oblasti: základů ručního i strojního zpracování materiálů - včetně CNC obrábění,  programování a konstruování 
výrobků, technologií oprav, údržby a diagnostiky motorových vozidel, nejmodernějších metod svařování, povrchových 
úprav různých materiálů. 
Obsahová náplň bude navazovat a rozvíjet ŠVP příslušné základní školy v oblasti praktického vyučování. 
Náklady na realizaci: výukový materiál, doprava a stravování žáků, poměrná část platů a pojistného členů realizačního 
týmu  
 

Výstup klíčové aktivity 
 
Výstupem této KA je navázání trvalé spolupráce ISŠT se ZŠ a motivace k technickým povoláním, rozšíření obsahu 
praktické výuky žáků ZŠ sdílením odborných učeben, podpora kurikulární reformy úpravou ŠVP příslušných ZŠ. 
Další výstup je podpora výuky žáků ISŠT a také spolupráce pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ za účelem úpravy 
školních vzdělávacích programů na základních školách. 
Na tuto klíčovou aktivitu navazují činnosti v KA15 - odborné exkurze žáků ZŠ i SŠ a vzdělávací programy 
pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů. 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 8 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání žáků celkem 800 - z toho: 440 žáků ZŽ, 360 žáků SŠ 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

 V tomto realizačním období pokračují pracovní dílny dle daného harmonogramu. 
 
 

  

Výstup Předmět Škola 
Počet žáků 

VY_12_01 Člověk a svět práce ZŠ Hrochův Týnec 12 

VY_12_02 IKT ZŠ Javornického 14 

VY_12_03 IKT ZŠ Morašice 7 

VY_12_04 Člověk a svět práce ZŠ Skuteč 10 

VY_12_05 Člověk a svět práce ZŠ Choceň 12 

VY_12_06 IKT ZŠ Choceň 13 

VY_12_07 IKT ZŠ Choceň 13 
      

 
 Výstupy za výuku v inovovaných učebnách jsou doloženy v rámci KA2. 
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Název klíčové aktivity 

KA8  
(KA 13) Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity 
zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ s 
využitím moderních učeben/dílen/laboratoří 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

1.7. – 31.10.2014 

Popis realizace  

Náplní této klíčové aktivity budou  technické workshopy v rámci volnočasových aktivit žáků ZŠ, které bude organizovat 
naše škola v prostorách našich dílen či učeben, vybudovaných z prostředků tohoto  projektu nebo v prostředí ZŠ s 
použitím vybavení zakoupeného z prostředků projektu, pokud to podmínky a vybavení dovolí. 
Činnost v těchto zájmových kroužcích bude obsahově vycházet z platných ŠVP základní školy. Předpokládáme 
činnost 3 těchto zájmových technických kroužků s různým zaměřením dle zájmu žáků základních škol v rozsahu 
minimálně 32 hodin v jednom kroužku za rok. 
Činnost v těchto kroužcích bude primárně zaměřena na rozvoj vztahu k technickým oborům a na rozvoj manuálních 
dovedností žáků. 
Náklady na tuto aktivitu: nákup materiálu na výuku, poměrná část platů a pojistného realizačního týmu. 

Výstup klíčové aktivity 
Výstupem této klíčové aktivity budou uskutečněné pracovní dílny, kterých se zúčastní žáci ZŠ v příslušném počtu  a 
frekvenci, a kteří tak získají širší povědomí o technickém vzdělávání a zvládnou základy některých profesí, což by 
mohlo posílit kladný vztah k technickým povoláním. Žáci tak mohou smysluplně využít svůj volný čas, což přispívá i k 
prevenci sociálně patologických jevů v této ohrožené skupině. 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 3 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - žáků - 48 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

V tomto monitorovacím období pracují 3 technické kroužky, a to v  ZŠ  Proseč, Luže a Vysoké Mýto Javornického pod 
vedením lektorů Michala Buriana, Václava Pištory a Jaroslava Pravce.  
 
Pro realizaci činnosti zájmových kroužků byl v říjnu 2014 uskutečněn nákup stavebnic dopravních prostředků a 

Simulátoru pro letadla v celkové výši Kč 18.000,- vč. DPH 

 
Záznam                                                  lektor                                      škola 

VY_13_01 Pravec ZŠ Javornického 
VY_13_02 Pravec ZŠ Javornického 
VY_13_03 Pištora ZŠ Proseč 
VY_13_04 Burian ZŠ Luže 
VY_13_05 Burian ZŠ Luže 
VY_13_06 Pravec ZŠ Javornického 
VY_13_07 Pištora ZŠ Proseč 
VY_13_08 Burian ZŠ Luže 
VY_13_09 Pištora ZŠ Proseč 
VY_13_10 Pravec ZŠ Javornického 
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Název klíčové aktivity 
 KA10 
(KA 15) Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního 
rozvoje 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

 1.7. – 31.10.2014 

Popis realizace  
 
V návaznosti na činnosti v aktivitě KA 12 žáci absolvují 2 odborné exkurze ve firmách v ČR - dle aktuálních možností 
a nabídky. Předpokládáme návštěvy ve firmách: ESAB Vamberk, Techmania Liberec, Škoda Plzeň, Hyundai 
Nošovice, Škoda Kvasiny, při kterých se zorientují v reálných podmínkách výroby, nahlédnou do problematiky 
technických profesí a seznámí se s historickým vývojem techniky a technických povolání. Místo návštěvy konkrétní 
firmy bude vždy zvoleno na základě zájmu příslušné základní školy. Za doprovodu učitelů ZŠ a lektora ISŠT tak 
poznají i reálné prostředí firem.  
V souvislosti s touto aktivitou a za účelem posílení odborných kompetencí se pedagogové ZŠ a SŠ zúčastní  
vzdělávacího programu  ve vybraných firmách a institucích disponujících nejnovějšími technologiemi ve strojírenství a 
automobilovém průmyslu.  Jedná se o ucelený vzdělávací program ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec a 
firmou FORMPLAST Purkert. V 1. fázi pedagogičtí pracovníci absolvují seminář zaměřený na  doplňkové technologie 
při výrobě plastů na katedře strojírenské technologie - sváření kovů a plastů na TU Liberec a následně se seznámí s 
nejmodernější technologií výroby plastů ve výrobním provozu firmy FORMPLAST. Závěrečná fáze bude spočívat v e-
learningové formě konzultací k danému tématu dle aktuálních potřeb cílové skupiny. 
Náklady na aktivitu: doprava, stravné, ubytování, vstupné, poměrná část platů a pojistného členů realizačního týmu. 
 
Výstup klíčové aktivity 
 
Výstupem této aktivity bude systém spolupráce se zaměstnavateli, kteří se výrazně zapojí do motivace žáků pro 
studium technických oborů a pedagogů pro celoživotní vzdělávání. Protože tyto aktivity budou průběžné - od počátku 
až do konce projektu - a podílet se na nich budou cílové skupiny i představitelé zaměstnavatelů, bude výstupem 
závěrečná evaluační zpráva. 
MI 07.41.65  - počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - 44 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 1 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - žáků – 440 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

V tomto monitorovacím období pokračují exkurze žáků základních škol do firem, které byly vybrány po dohodě se ZŠ.   
Žáci ZŠ Javornického Vysoké Mýto se zúčastnili exkurze do Národního technického muzea v Praze. Po ukončení 
exkurze vyplnili pracovní list a vytvořili nástěnku ve škole viz VY_15_03 až VY_15_05. 
 
 
Prezenční listina               škola, popis                              místo                      

VY_15_01 ZŠ Javornického VM Národní tech.muzeum 
Praha 
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VY_15_02 ZŠ Javornického VM Národní tech.muzeum 
Praha 

VY_15_03 Pracovní list z exkurze Národní tech.muzeum 
Praha 

VY_15_04 Pracovní list z exkurze Národní tech.muzeum 
Praha 

VY_15_05 fotodokumentace Národní tech.muzeum 
Praha 

 
                                             
  

 
 

 

 

Využití výstupů z projektů OP VK 
CZ.04.1.03/3.1.15.2/0293 IQ AUTO 
Zkušenosti nabyté pedagogickými pracovníky při stážích, které byly organizovány v tomto projektu, předávají v rámci 
povinné výuky pracovních dílen žákům ZŠ,  
 
CZ.1.07/1.1.03/02.0044    Zvyšování motivace žák ů ZŠ ke vzd ělávání v technických oborech  v Pardubickém 
kraji 
Učební pomůcky získané v tomto projektu se využívají při výuce praktických dílen, sdílení učeben: 
Elektr.měřící panel, tester žhavících svíček, stříkací pistole, Gola sada, robot s příslušenstvím 
 
CZ.1.07/1.1.03/02.026     Volba povolání v Pardubic kém kraji 
Zkušenosti, znalosti a vědomosti nabyté při exkurzích a stážích ve firmách, které proběhly v tomto projektu zúročují 
lektoři při svých aktivitách ve volnočasových aktivitách i v procesu přípravy pracovních dílen 
 
CZ.1.07/1.5.00/34.0374  inovace vzd ělávacích metod EU 
DUM se využívají při praktických dílnách, zvláště IKT 
 
CZ.1.7./1.2.13/03.005      Nevzdávej to 
Učební pomůcky získané v tomto projektu se využívají k volnočasovým aktivitám i ke sdílení učeben :jedná se zvláště 
o Soustruh Optimum, univerzální vrtačko-frézka Optimum, RC model terénního vozu Himoto, Halový model letadla, 
sada nářadí – dláta, sada nářadí - rašple 
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Část 4 - Monitorovací indikátory 

Kód indikátoru Název 

Plánovaná hodnota/dosažená hodnota 
kumulativně od začátku realizace 
projektu/dosažená hodnota v rámci 
monitorovacího období 

07.41.14 
Počet podpořených osob 
v počátečním vzdělávání 
celkem - žáků 

1288 /1835 / 0 

Popis  

  
  

Způsob dokladování  

  

07.41.65 
Počet podpořených 
osob - pracovníků v 
dalším vzdělávání 

 50 /71/19 

Popis 

Pracovníci ISŠT, kteří absolvovali zaškolení k obsluze strojů a zařízení zakoupených v projektu – viz VY_03_01 až 
VY_03_06 

Způsob dokladování  

  

07.41.20 
Počet podpořených 
osob - poskytovatelé 
služeb 

 15 / 15/ 1 

Popis 

Nově podpořenou osobou byl učitel odborného výcviku Pavel Kopecký jako technik výroby učebních pomůcek – viz 
SM_Kopecky_technik2_DPC 

Způsob dokladování  

  

06.43.10 
Počet nově 
vytvořených/inovovan
ých produktů 

1 / 0 / 0 / 0  
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Popis 

  

Způsob dokladování  

  

  

 



 
 

1 
 

 Příloha MZ – Partner 11 / 5.MZ 

Název projektu 
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 
kraji 

 

Část 1 - Identifika ční údaje 

  

Název partnera Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 

 

Pořadí monitorovací zprávy 5 

Monitorovací období 1.11.2014 – 28.2.2015 
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Část 2 - Klí čové aktivity 

1 

Název klíčové aktivity 
KA1 
(KA 1) Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství 
a střediska praktického vyučování 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

1.11.2014 – 28.2.2015  

Popis realizace  
Za účelem realizace této klíčové aktivity se předpokládá nákup moderního investičního vybavení a stavební úpravy 
(KA 11) za účelem vybudování nové učebny sloužící k výuce technických předmětů, která bude sloužit jak pro 
praktické vyučování žáků 8 základních škol, tak pro výuku žáků 1. ročníků  ISŠT . Učebna bude vybavena novými 
pracovními stoly, nářadím pro ruční zpracování materiálů - položky rozpočtu 3.3.1.27 - 3.3.1.49 a 3.3.1.63 - 3.3.1.68.  
Dalším krokem této KA bude rozšíření a modernizace vybavení učeben CNC obrábění, měření a diagnostiky 
motorových vozidel, pracoviště oboru karosář a pracoviště svářecí školy. 
Součástí modernizace učebny CNC bude vybavení učebny CNC soustruhem a 3D tiskárnou, gravírovacím a řezacím 
laserem a 3D CNC frézovacími stroji.  Aby proces modernizace mohl probíhat, je třeba provést nutné stavební úpravy, 
které jsou popsány v KA 11.  
Vybudování nové učebny měření a diagnostiky automobilů bude spočívat v pořízení výukového panelu vstřikovacího 
systému osobních automobilů,3D geometrie a zabudování zvedacího zařízení pro osobní automobily a s tím 
souvisejícími stavebními úpravami.  
Ruční nářadí a pracovní pomůcky pro toto pracoviště jsou popsány v rozpočtu v položkách 3.3.1.1 - 3.3.1.13. K 
uvedení nového zařízení do provozu bude třeba provést stavební úpravy popsané v KA 11.  Učebna bude doplněna 
učebními pomůckami vytvořenými v rámci tohoto projektu. 
Pracoviště oboru karosář bude dovybaveno moderními systémy pro vyrovnávání deformací a opravy deformací 
karoserií a ručním nářadím popsaným v položkách rozpočtu 3.3.1.14 - 3.3.1.26. Toto zařízení vhodně doplní stávající 
výukové pomůcky pro uvedený obor. 
Pracoviště svářecí školy bude modernizováno pořízením trenažéru svařování pro metody MIG/MAG a MMA, dále 
zdrojem pro řezání plazmou včetně hořáku s interface připojením a lineárním posuvem včetně pohonu. Pracoviště 
bude dovybaveno ručním nářadím a pracovními pomůckami zahrnutými v položkách rozpočtu 3.3.1.50 - 3.3.1.62. 
V rámci využití těchto učeben budou do této KA zapojeni nejen žáci  ISŠT, ale i žáci 8 partnerských základních škol. S 
pořízením moderních zařízení souvisí i odborné a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků SŚ i ZŠ, popsané 
v KA3 a KA15. 
Nově pojaté učebny umožní praktická cvičení žákům SŠ a budou sloužit i žákům ZŠ. 
Náklady na tuto KA zahrnují: 
nákup investičního vybavení 
poměrnou část platů a pojistného real. týmu 
 
 

Výstup klíčové aktivity 
 
V rámci této aktivity budou vytvořena moderní pracoviště, která budou využívána žáky ZŠ i SŠ a atraktivní formou 
výuky přispějí  k motivaci žáků a prohloubení zájmu o technická povolání a zároveň zvýší kvalitu technického 
vzdělávání na ISŠT, zefektivní  využití stávajícího dosud místně roztříštěného vybavení  v souladu s nejmodernějšími 
trendy a požadavky zaměstnavatelů ve strojírenství a automobilovém průmyslu. 
Veškeré pořízené vybavení se přímo vztahuje k dané klíčové aktivitě a bude využíváno žáky ZŠ i SŠ při sdílení 
učeben pro povinnou výuku žáků ZŠ i pro pravidelnou odbornou výuku žáků SŠ. 
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Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

V monitorovacím období pokračovaly činnosti ve veřejných zakázkách: 
C142907 - Pneuservisní komplet  - díky úspoře v předchozích veřejných zakázkách jsme 2. 12. 2014 vyhlásili výzvu 
na dodávku vyvažovačky a zouvačky pro učebnu Opravy a diagnostika automobilů - maximální cena dodávky vč DPH 
byla 139.990,- Kč - podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 
zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách.  
 
Dne 30. 12. 2014 byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem - Profitrading, s.r.o., Sídlo: Senešnice 5,  262 03 
Bojanovice, IČ:28973097.  
 
Zařízení bylo dodáno a instalováno 13. ledna 2015. Konečná cena zakázky je  111 683,- vč. DPH 

Doloženo výstupy: ZR_C142907_01 až ZR_C142907_30 
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Název klíčové aktivity 
KA2 
(KA 2) Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem 
a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

 1.11.2014 – 28.2. 2015 

Popis realizace  
 
V rámci této klíčové aktivity bude pořízen drobný hmotný neinvestiční majetek. Učebna ke sdílené výuce technickým 
předmětům bude vybavena ručním nářadím a pracovními pomůckami popsanými v rozpočtu v položkách 3.3.1.27 - 
3.3.1.49. a 3.3.1.63 - 3.3.1.68. Spotřební materiál potřebný pro realizaci klíčových aktivit při sdílení učeben pro 
povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na technické vzdělávání a rovněž pro realizaci volnočasových aktivit cílové 
skupiny v rámci projektu je uveden v rozpočtu v položce 3.3.4.  - 3.3.6. Obsah těchto aktivit je popsán v KA 12 a 13. 
Učebna měření a diagnostiky automobilů bude vybavena materiálem popsaným v položkách rozpočtu 3.3.1.1. -
3.3.1.13. 
Pracoviště karosář bude vybaveno ručním nářadím popsaným v položce rozpočtu 3.3.1.14 - 3.3.1.26. 
Pracoviště svařovny bude vybaveno ručním nářadím popsaným v položkách rozpočtu 3.3.1.50 - 3.3.1.62 a materiálem 
popsaným v položce 3.3.2. 
Učebna CNC bude vybavena zařízením popsaným v položce 3.3.1.69 a materiálem položky 3.3.3 rozpočtu. 
Náklady na aktivitu: Nákup DHM, tvorba učebních pomůcek, poměrná část platů a pojistného realizačního týmu. 
 

Výstup klíčové aktivity 
 
Nově pořízený drobný hmotný neinvestiční majetek a spotřební materiál doplňuje funkčnost investičního vybavení a 
zajišťuje jeho plné využití. Využití povede k nasměrování zájmu žáků do oblasti technických povolání a zvýšení 
odborných kompetencí pedagogických pracovníků. Současně budou v rámci projektu vytvářeny nové učební 
pomůcky, které budou sloužit k názornější výuce jak pro žáky ZŠ, tak pro žáky ISŠT. Jedná se  o soubor 4 nově 
vytvořených didaktických pomůcek, které směřují do oblasti vzdělávání v oborů automechanik, lakýrník, karosář a 
obecného strojírenství. 
Nově vytvořenými produkty v rámci klíčové aktivity budou:  
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1. řez přední nápravy osobního automobilu 
2. sada didaktických pomůcek pro obor automechanik (řez motoru 1,6 Octavia, funkční demonstrační řez motoru, 
zkušební zařízení na 7pólovou zásuvku, řez alternátoru)  
3. didaktická pomůcka pro výuku opravy karosérií  
4. didaktická pomůcka pro opravy laku karosérie 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 3 
MI 06.43.10 - počet nově vytvořených/inovovaných produktů – 4 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

V průběhu monitorovacího období byly pro realizaci pracovních dílen uskutečněny nákupy nezbytného materiálu pro 
činnost žáků ZŠ na výrobu drobných dekoračních předmětů v celkové výši 45.985,90 Kč vč. DPH. Jedná se například 
o materiál na čalounění, dále ocel, plech, pájka, barvy, ředidlo, tmel, materiál pro 3D tisk 

 

 

Inovované učebny: 

Ruční a strojní obrábění 

Měření a diagnostika 

Svařování 

Opravy karoserií 

Učebna obrábění CNC 

 

Celkově prošlo inovovanými učebnami  za 5.monitorovací období   650     žáků základních škol  

Výstup     učebna Základní škola počet žáků 
VY_12_01_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Skuteč 9 
VY_12_02_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Hrochův Týnec 12 
VY_12_03_INV Měření a diagnostika ZŠ Hrochův Týnec 12 
VY_12_04_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Luže 9 
VY_12_05_INV Svařování ZŠ Luže 10 
VY_12_06_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Jiráskova VM 12 
VY_12_07_INV Svařování ZŠ Jiráskova VM 13 
VY_12_08_INV Měření a diagnostika ZŠ Proseč 11 
VY_12_09_INV Svařování ZŠ Morašice 7 

VY_12_10_INV Měření a diagnostika ZŠ Choceň 11 

VY_12_11_INV Opravy karoserií ZŠ Choceň 11 

VY_12_12_INV Opravy karoserií ZŠ Javornického VM 12 

VY_12_13_INV Svařování ZŠ Javornického VM 12 

VY_12_14_INV Měření a diagnostika ZŠ Javornického VM 14 

VY_12_15_INV Obrábění CNC ZŠ Skuteč 11 

VY_12_16_INV Opravy karoserií ZŠ Skuteč 12 

VY_12_17_INV Měření a diagnostika ZŠ Morašice 8 

VY_12_18_INV Měření a diagnostika ZŠ Jiráskova VM 13 

VY_12_19_INV Obrábění CNC ZŠ Jiráskova VM 12 

VY_12_20_INV Opravy karoserií ZŠ Jiráskova VM 10 

VY_12_21_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Choceň 12 

VY_12_22_INV Opravy karoserií ZŠ Choceň 13 

VY_12_23_INV Opravy karoserií ZŠ Hrochův Týnec 12 

VY_12_24_INV Obrábění CNC ZŠ Hrochův Týnec 10 
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VY_12_25_INV Obrábění CNC ZŠ Javornického VM 14 

VY_12_26_INV Svařování ZŠ Javornického VM 11 

VY_12_27_INV Opravy karoserií ZŠ Javornického VM 13 

VY_12_28_INV Obrábění CNC ZŠ Luže 11 

VY_12_29_INV Měření a diagnostika ZŠ Luže 11 

VY_12_30_INV Opravy karoserií ZŠ Javornického VM 13 

VY_12_31_INV Měření a diagnostika ZŠ Javornického VM 12 

VY_12_32_INV Svařování ZŠ Javornického VM 14 

VY_12_33_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Javornického VM 13 

VY_12_34_INV Opravy karoserií ZŠ Proseč 12 

VY_12_35_INV Obrábění CNC ZŠ Skuteč 10 

VY_12_36_INV Svařování ZŠ Skuteč 12 

VY_12_37_INV Měření a diagnostika ZŠ Choceň 13 

VY_12_38_INV Svařování ZŠ Choceň 12 

VY_12_39_INV Opravy karoserií ZŠ Choceň 13 

VY_12_40_INV Obrábění CNC ZŠ Hrochův Týnec 9 

VY_12_41_INV Měření a diagnostika ZŠ Jiráskova VM 11 

VY_12_42_INV Svařování ZŠ Jiráskova VM 9 

VY_12_43_INV Svařování ZŠ Hrochův Týnec 9 

VY_12_44_INV Opravy karoserií ZŠ Hrochův Týnec 10 

VY_12_45_INV Obrábění CNC ZŠ Hrochův Týnec 9 

VY_12_46_INV Obrábění CNC ZŠ Proseč 12 

VY_12_47_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Morašice 7 

VY_12_48_INV Opravy karoserií ZŠ Morašice 5 

VY_12_49_INV Svařování ZŠ Skuteč 12 

VY_12_50_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Jiráskova VM 9 

VY_12_51_INV Měření a diagnostika ZŠ Jiráskova VM 9 

VY_12_52_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Choceň 13 

VY_12_53_INV Svařování ZŠ Choceň 11 

VY_12_54_INV Obrábění CNC ZŠ Choceň 11 

VY_12_55_INV Měření a diagnostika ZŠ Javornického VM 13 

VY_12_56_INV Obrábění CNC ZŠ Javornického VM 14 

VY_12_57_INV Ruční a strojní obrábění ZŠ Javornického VM 13 

VY_12_58_INV Svařování ZŠ Javornického VM 12 

    

    

celkem   650 

    

Žáci SŠ    

výstup učebna Třída ISŠT Počet žáků 

VY_02_01_inv Ruční a strojní obrábění NZ 3 20 

VY_02_02_inv Svařování NZ 3 20 

VY_02_03_inv Obrábění CNC AK 1 31 

Celkem    71 

    

Ve výstupech VY_02_04_inv až  VY_02_23_inv  jsou doloženy rozvrhy hodin jednotlivých učeben a počty hodin v 

nich odučených, dále jsou u každého dne uvedena jména vyučujících. Celkem bylo odučeno 1909 hodin za 
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5.monitorovací období.. 

 

výstup učebna měsíc Počet hodin  

VY_02_04_inv Svařování listopad 102 

VY_02_05_inv Ruční a strojní obrábění listopad 108 

VY_02_06_inv Opravy karoserií listopad 108 

VY_02_07_inv Měření a diagnostika listopad 108 

VY_02_08_inv Obrábění CNC listopad 108 

VY_02_09_inv Měření a diagnostika prosinec 90 

VY_02_10_inv Opravy karoserií Prosinec 90 

VY_02_11_inv Ruční a strojní obrábění Prosinec 88 

VY_02_12_inv Svařování Prosinec 90 

VY_02_13_inv Obrábění CNC prosinec 90 

VY_02_14_inv Svařování leden 108 

VY_02_15_inv Ruční a strojní obrábění Leden 105 

VY_02_16_inv Opravy karoserií Leden 108 

VY_02_17_inv Měření a diagnostika Leden 108 

VY_02_18_inv Obrábění CNC leden 108 

VY_02_19_inv Svařování únor 84 

VY_02_20_inv Ruční a strojní obrábění Únor 60 

VY_02_21_inv Opravy karoserií Únor 84 

VY_02_22_inv Měření a diagnostika Únor 84 

VY_02_23_inv Obrábění CNC únor 78 

    

    

celkem   1909 
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Název klíčové aktivity 
KA3 
(KA 3) Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly 
zakoupené v rámci projektu 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

1.11. 2014 – 28.2.2015 

Popis realizace  

V rámci této aktivity se pedagogičtí pracovníci zúčastní proškolení k obsluze a používání strojů a zařízení pořízeného 
v rámci projektu. Jedná se o proškolení k obsluze trenažéru svařování pro metody MIG/MAG a MMA v rozsahu cca 4 
hodin, dále proškolení k obsluze a běžné údržbě CNC soustruhu, 3D tiskárny, gravírovacího a řezacího laseru, 
systému oprav deformací karoserií a plazmy, a to v rozsahu nutném pro plnohodnotné využívání zmíněných zařízení. 
Součástí této aktivity je i proškolení 6 pracovníků ISŠT v oblasti svařování plastů za sjednanou cenu 75.600,- Kč a 
další navazující vzdělávání popsané v KA 15, dalším nákladem je poměrná část platů a pojistného realizačního týmu. 

Výstup klíčové aktivity 
 
Výstupem této klíčové aktivity budou proškolení a dostatečně informovaní a motivovaní pedagogičtí pracovníci, kteří 
své znalosti a  dovednosti  následně budou trvale předávat žákům ZŠ a SŠ v rámci sdílení učeben pro povinnou 
výuku, v rámci volnočasových aktivit a v neposlední řadě i přímém vzdělávacím procesu na ISŠT. Konkrétně se jedná 
o zaškolení pro obsluhu nového CNC soustruhu, 3D tiskárny, gravírovacího a řezacího laseru, 3D CNC frézovacího 
stroje, výukového panelu vstřikovacího systému osobních automobilů, systému pro vyrovnávání deformací a oprav 
karoserií, obsluze trenažéru svařování. 
MI 07.41.65  - počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání – 6 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

1.V tomto monitorovacím období proběhlo zaškolení pedagogických pracovníků k obsluze gravírovacího a řezacího  
CO2 laseru E 6090 a soustruhu KC2 – CNC, kterého se zúčastnili 4 pedagogové – Brabec, Pištora, Pravec, Burian. – 
viz VY_03_01 
 
2. dále proběhlo zaškolení k obsluze systému rovnání deformací Carbon Miracle a Technice vyrovnávání deformací 
bez poškození laku karoserie, kterého se zúčastnili 3 pedagogové – Leníček, Haselmann, Khorel – viz VY_03_02 
 
3. poslední proběhlo zaškolení k obsluze pneuservisního kompletu, kterého se zúčastnilo 5 pedagogů – Říha, 
Kopecký, Tocháček, Burian, Bezdíček – viz VY_03_03. Celkem bylo proškoleno 12 pedagogů.  
Nebylo vydáno žádné osvědčení k těmto zaškolením, jednalo se o zaškolení = předvedení, jak se s daným zařízením 
pracuje. 
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Název klíčové aktivity 
KA15  
(KA 11) Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj 
přírodovědného a technického vzdělávání 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

 1.11.2014 – 28.2.2015 

Popis realizace  
 
Veškeré stavební úpravy budou prováděny v souvislosti s pořízením nového vybavení z prostředků projektu v klíčové 
aktivitě KA 1 A1a, kde je jednotlivě popsáno. 
Aby proces modernizace učebny CNC mohl probíhat, je třeba provést tyto nutné stavební úpravy: bude provedena 
nezbytná úprava elektroinstalace v podlahové části učebny, zabudování a upevnění nových strojů a následné uvedení 
podlahy do původního stavu tak, aby tato učebna vyhovovala hygienickým předpisům. 
Vybudování nové učebny měření a diagnostiky automobilů bude spočívat v pořízení výukového panelu vstřikovacího 
systému osobních automobilů,3D geometrie a zabudování zvedacího zařízení pro osobní automobily a s tím 
souvisejícími stavebními úpravami. K uvedení nového zařízení do provozu bude třeba provést úpravu vybudováním 
přívodu elektrické energie v podlahové části učebny, zabudování a upevnění nových strojů a následné uvedení 
podlahy do původního stavu, aby učebna splňovala veškeré hygienické požadavky a zároveň požadavky na 
bezpečnost práce. v rámci těchto úprav bude provedena stavební příprava pro položení elektroinstalace v podlahové 
části učebny spočívající ve vysekání, vytvoření průrazů a rýh pro položení ohebných elektroinstalačních trubek 
Vysekání a vyvrtání otvorů pro uchycení upevňovacích a pružících prvků strojů, následné uvedení podlahy do 
původního stavu  epoxydovým polymerem, vyro_vnávací potěr zdiva, obnova malby po provedených stavebních 
úpravách. 
Nově pojaté učebny umožní praktická cvičení žákům SŠ a budou sloužit i žákům ZŠ. 
Zapojení a položení elektrických kabelů, rozvodnice, rozvaděče a zásuvek, zapojení a odzkoušení nově pořízeného 
vybavení.  Revize elektrických zařízení.   
Náklady na aktivitu: stavební práce, poměrná část platů a pojistného členů realizačního týmu 
 
Výstup klíčové aktivity 

V rámci této aktivity budou díky stavebním úpravám vytvořena moderní pracoviště, která budou využívána žáky ZŠ i 
SŠ a přispějí  k motivaci žáků a prohloubení zájmu o technická povolání a zároveň zvýší kvalitu technického 
vzdělávání na ISŠT, zefektivní  využití stávajícího dosud místně roztříštěného vybavení  v souladu s nejmodernějšími 
trendy a požadavky zaměstnavatelů ve strojírenství a automobilovém průmyslu. 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

Tato KA je již splněna, poslední stavební úpravy proběhly ve 4.monitorovacím období 
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Název klíčové aktivity 
 KA7 
(KA 12) Sdílení učeben /dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků 
ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

1.11. 2014 – 28.2.2015 

Popis realizace  
 
Tato aktivita je zaměřena na sdílení odborných učeben a dílen pro povinnou výuku žáků ZŠ pravidelnou výuku žáků 
SŠ, zvláště v nově zřízených učebních a dílenských prostorách, které byly vybudovány v rámci KA1 a 2. 
Žáci 9. ročníků ZŠ se 8x ročně zúčastní praktického vyučování v rozsahu 6 h bloků v nově vybavených učebnách, 
které slouží jak k výuce technických oborů žáků ISŠT, tak splňuje veškeré požadavky pro motivační výuku žáků ZŠ. 
Pod vedením zkušených odborníků - lektorů z řad pedagogických pracovníků ISŠT a pedagoga ZŠ absolvují výuku v 
oblasti: základů ručního i strojního zpracování materiálů - včetně CNC obrábění,  programování a konstruování 
výrobků, technologií oprav, údržby a diagnostiky motorových vozidel, nejmodernějších metod svařování, povrchových 
úprav různých materiálů. 
Obsahová náplň bude navazovat a rozvíjet ŠVP příslušné základní školy v oblasti praktického vyučování. 
Náklady na realizaci: výukový materiál, doprava a stravování žáků, poměrná část platů a pojistného členů realizačního 
týmu  
 

Výstup klíčové aktivity 
 
Výstupem této KA je navázání trvalé spolupráce ISŠT se ZŠ a motivace k technickým povoláním, rozšíření obsahu 
praktické výuky žáků ZŠ sdílením odborných učeben, podpora kurikulární reformy úpravou ŠVP příslušných ZŠ. 
Další výstup je podpora výuky žáků ISŠT a také spolupráce pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ za účelem úpravy 
školních vzdělávacích programů na základních školách. 
Na tuto klíčovou aktivitu navazují činnosti v KA15 - odborné exkurze žáků ZŠ i SŠ a vzdělávací programy 
pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů. 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 8 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání žáků celkem 800 - z toho: 440 žáků ZŽ, 360 žáků SŠ 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

 V tomto realizačním období pokračují pracovní dílny dle daného harmonogramu. Celkem se zúčastnilo 496 žáků 
základních škol. 
 
 
 
  

Výstup Předmět Škola 
Počet žáků 

VY_12_01 Chemie ZŠ Skuteč 11 

VY_12_02 Člověk a svět práce ZŠ Skuteč 12 

VY_12_03 Chemie ZŠ Hrochův Týnec 12 

VY_12_04 IKT ZŠ Jiráskova  12 

VY_12_05 Člověk a svět práce ZŠ Jiráskova 12 
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VY_12_06 Člověk a svět práce ZŠ Morašice 8 

VY_12_07 Chemie ZŠ Proseč 9 

VY_12_08 Chemie ZŠ Choceň 13 

VY_12_09 Člověk a svět práce ZŠ Choceň 11 

VY_12_10 IKT ZŠ Javornického 15 

VY_12_11 Chemie ZŠ Javornického 10 

VY_12_12 Člověk a svět práce ZŠ Javornického 13 

VY_12_13 Chemie ZŠ Skuteč 10 

VY_12_14 Člověk a svět práce ZŠ Luže 11 

VY_12_15 Chemie ZŠ Luže 8 

VY_12_16 Člověk a svět práce ZŠ Morašice 5 

VY_12_17 Chemie ZŠ Proseč 11 

VY_12_18 IKT ZŠ Proseč 10 

VY_12_19 Chemie ZŠ Jiráskova 12 

VY_12_20 IKT ZŠ Choceň 10 

VY_12_21 Chemie ZŠ Choceň 13 

VY_12_22 Člověk a svět práce ZŠ Hrochův Týnec 11 

VY_12_23 Chemie ZŠ Javornického 13 

VY_12_24 IKT ZŠ Javornického 13 

VY_12_25 Člověk a svět práce ZŠ Javornického 13 
VY_12_26 Chemie ZŠ Javornického 13 
VY_12_27 IKT ZŠ Javornického 12 
VY_12_28 Člověk a svět práce ZŠ Proseč 11 
VY_12_29 Chemie ZŠ Morašice 7 
VY_12_30 IKT ZŠ Morašice 8 
VY_12_31 IKT ZŠ Skuteč 8 

VY_12_32 Chemie ZŠ Choceň 11 

VY_12_33 Člověk a svět práce ZŠ Hrochův Týnec 11 

VY_12_34 IKT ZŠ Hrochův Týnec 6 

VY_12_35 IKT ZŠ Jiráskova 12 

VY_12_36 Člověk a svět práce ZŠ Jiráskova 9 

VY_12_37 Člověk a svět práce ZŠ Proseč 10 

VY_12_38 IKT ZŠ Luže 10 

VY_12_39 Chemie ZŠ Luže 10 

VY_12_40 IKT ZŠ Skuteč 11 

VY_12_41 Člověk a svět práce ZŠ Skuteč 10 

VY_12_42 IKT ZŠ Jiráskova 11  

VY_12_43 Člověk a svět práce ZŠ Jiráskova 12 

VY_12_44 Člověk a svět práce ZŠ Choceň 12 

VY_12_45 Člověk a svět práce ZŠ Javornického 11 

VY_12_46 IKT ZŠ Jiráskova 13 
    
celkem   496 

 Výstupy za výuku v inovovaných učebnách jsou doloženy v rámci KA2. 
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Název klíčové aktivity 

KA8  
(KA 13) Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity 
zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ s 
využitím moderních učeben/dílen/laboratoří 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

1.11.- 2014 – 28.2.2015 

Popis realizace  

Náplní této klíčové aktivity budou  technické workshopy v rámci volnočasových aktivit žáků ZŠ, které bude organizovat 
naše škola v prostorách našich dílen či učeben, vybudovaných z prostředků tohoto  projektu nebo v prostředí ZŠ s 
použitím vybavení zakoupeného z prostředků projektu, pokud to podmínky a vybavení dovolí. 
Činnost v těchto zájmových kroužcích bude obsahově vycházet z platných ŠVP základní školy. Předpokládáme 
činnost 3 těchto zájmových technických kroužků s různým zaměřením dle zájmu žáků základních škol v rozsahu 
minimálně 32 hodin v jednom kroužku za rok. 
Činnost v těchto kroužcích bude primárně zaměřena na rozvoj vztahu k technickým oborům a na rozvoj manuálních 
dovedností žáků. 
Náklady na tuto aktivitu: nákup materiálu na výuku, poměrná část platů a pojistného realizačního týmu. 

Výstup klíčové aktivity 
Výstupem této klíčové aktivity budou uskutečněné pracovní dílny, kterých se zúčastní žáci ZŠ v příslušném počtu  a 
frekvenci, a kteří tak získají širší povědomí o technickém vzdělávání a zvládnou základy některých profesí, což by 
mohlo posílit kladný vztah k technickým povoláním. Žáci tak mohou smysluplně využít svůj volný čas, což přispívá i k 
prevenci sociálně patologických jevů v této ohrožené skupině. 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 3 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - žáků - 48 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

V tomto monitorovacím období pracují 3 technické kroužky, a to v  ZŠ  Proseč, Luže a Vysoké Mýto Javornického pod 
vedením lektorů Michala Buriana, Václava Pištory a Jaroslava Pravce.  
 
Pro realizaci činnosti zájmových kroužků byl v říjnu 2014 uskutečněn nákup stavebnic dopravních prostředků a 
Simulátoru pro letadla v celkové výši Kč 18.000,- vč. DPH. V průběhu 5.monitoravacího období se zúčastňovalo 
volnočasových aktivit základních škol celkkem 36 žáků pod vedením 3 lektorů – viz výstupy VY_13_01 až VY_13_03 

Záznam                                                  lektor                                      škola                                počet žáků 
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VY_13_01 Pravec Jaroslav ZŠ Javornického VM 14 
VY_13_02 Burian Michal ZŠ Luže 8 
VY_13_03 Pištora Václav ZŠ Proseč 14 
    
celkem    36 
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Název klíčové aktivity 
 KA10 
(KA 15) Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního 
rozvoje 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

 1.11. 2014 – 28.2.2015 

Popis realizace  
 
V návaznosti na činnosti v aktivitě KA 12 žáci absolvují 2 odborné exkurze ve firmách v ČR - dle aktuálních možností 
a nabídky. Předpokládáme návštěvy ve firmách: ESAB Vamberk, Techmania Liberec, Škoda Plzeň, Hyundai 
Nošovice, Škoda Kvasiny, při kterých se zorientují v reálných podmínkách výroby, nahlédnou do problematiky 
technických profesí a seznámí se s historickým vývojem techniky a technických povolání. Místo návštěvy konkrétní 
firmy bude vždy zvoleno na základě zájmu příslušné základní školy. Za doprovodu učitelů ZŠ a lektora ISŠT tak 
poznají i reálné prostředí firem.  
V souvislosti s touto aktivitou a za účelem posílení odborných kompetencí se pedagogové ZŠ a SŠ zúčastní  
vzdělávacího programu  ve vybraných firmách a institucích disponujících nejnovějšími technologiemi ve strojírenství a 
automobilovém průmyslu.  Jedná se o ucelený vzdělávací program ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec a 
firmou FORMPLAST Purkert. V 1. fázi pedagogičtí pracovníci absolvují seminář zaměřený na  doplňkové technologie 
při výrobě plastů na katedře strojírenské technologie - sváření kovů a plastů na TU Liberec a následně se seznámí s 
nejmodernější technologií výroby plastů ve výrobním provozu firmy FORMPLAST. Závěrečná fáze bude spočívat v e-
learningové formě konzultací k danému tématu dle aktuálních potřeb cílové skupiny. 
Náklady na aktivitu: doprava, stravné, ubytování, vstupné, poměrná část platů a pojistného členů realizačního týmu. 
 

Výstup klíčové aktivity 
 
Výstupem této aktivity bude systém spolupráce se zaměstnavateli, kteří se výrazně zapojí do motivace žáků pro 
studium technických oborů a pedagogů pro celoživotní vzdělávání. Protože tyto aktivity budou průběžné - od počátku 
až do konce projektu - a podílet se na nich budou cílové skupiny i představitelé zaměstnavatelů, bude výstupem 
závěrečná evaluační zpráva. 
MI 07.41.65  - počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - 44 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 1 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - žáků – 440 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 
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V tomto monitorovacím období pokračují exkurze žáků základních škol do firem, které byly vybrány po dohodě se ZŠ.   
Exkurze jsou doloženy pracovními listy a fotografiemi. 
 
Prezenční listina               škola, popis                              místo                      

VY_15_01 ZŠ Javornického VM Národní tech.muzeum 
Praha 

VY_15_02 Pracovní list 
Javornického 

Národní tech.muzeum 
Praha 

VY_15_03 ZŠ Javornického VM Národní tech.muzeum 
Praha 

VY_15_04 ZŠ Jiráskova Techmania Plzeň 
VY_15_05 Pracovní list Jiráskova Techmania Plzeň 
VY_15_06 ZŠ Jiráskova Techmania Plzeň 
VY_15_07 ZŠ Choceň Národní tech.muzeum 

Praha 
VY_15_08 Pracovní listy Národní tech.muzeum 

Praha 
VY_15_09 ZŠ Choceň Národní tech.muzeum 

Praha 
VY_15_10 ZŠ Skuteč Techmania Plzeň 
VY_15_11 ZŠ Skuteč Techmania Plzeň 
VY_15_12 Pracovní listy Techmania Plzeň 
VY_15_13 ZŠ Javornického VM Techmania Plzeň 
VY_15_14 ZŠ Luže Techmania Plzeň 
VY_15_15 Pracovní listy Techmania Plzeň 
VY_15_16 ZŠ Morašice Techmania Plzeň 
VY_15_17 ZŠ Proseč Národní tech.muzeum 

Praha 
VY_15_18 Pracovní listy Národní tech.muzeum 

Praha 
VY_15_19 ZŠ Hrochův Týnec Národní tech.muzeum 

Praha 
VY_15_20 Pracovní listy Národní tech.muzeum 

Praha 
VY_15_21 ZŠ Hrochův Týnec Národní tech.muzeum 

Praha 
VY_15_22 Foto z exkurze  
VY_15_23 Foto z exkurze  

VY_15_24 Foto z exkurze  

VY_15_25 Foto z exkurze  

VY_15_26 Foto z exkurze  

VY_15_27 Foto z exkurze  

VY_15_28 Foto z exkurze  

VY_15_29 Foto z exkurze  
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Využití výstupů z projektů OP VK 
CZ.04.1.03/3.1.15.2/0293 IQ AUTO 
Zkušenosti nabyté pedagogickými pracovníky při stážích, které byly organizovány v tomto projektu, předávají v rámci 
povinné výuky pracovních dílen žákům ZŠ,  
 
CZ.1.07/1.1.03/02.0044    Zvyšování motivace žák ů ZŠ ke vzd ělávání v technických oborech  v Pardubickém 
kraji 
Učební pomůcky získané v tomto projektu se využívají při výuce praktických dílen, sdílení učeben: 
Elektr.měřící panel, tester žhavících svíček, stříkací pistole, Gola sada, robot s příslušenstvím 
 
CZ.1.07/1.1.03/02.026     Volba povolání v Pardubic kém kraji 
Zkušenosti, znalosti a vědomosti nabyté při exkurzích a stážích ve firmách, které proběhly v tomto projektu zúročují 
lektoři při svých aktivitách ve volnočasových aktivitách i v procesu přípravy pracovních dílen 
 
CZ.1.07/1.5.00/34.0374  inovace vzd ělávacích metod EU 
DUM se využívají při praktických dílnách, zvláště IKT 
 
CZ.1.7./1.2.13/03.005      Nevzdávej to 
Učební pomůcky získané v tomto projektu se využívají k volnočasovým aktivitám i ke sdílení učeben :jedná se zvláště 
o Soustruh Optimum, univerzální vrtačko-frézka Optimum, RC model terénního vozu Himoto, Halový model letadla, 
sada nářadí – dláta, sada nářadí - rašple 
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Část 4 - Monitorovací indikátory 

Kód indikátoru Název 

Plánovaná hodnota/dosažená hodnota 
kumulativně od začátku realizace 
projektu/dosažená hodnota v rámci 
monitorovacího období 

07.41.14 
Počet podpořených osob v 
počátečním vzdělávání 
celkem - žáků 

1288 /1835 / 0 

Popis  

 Monitorovací indikátor byl již naplněn. 
  

Způsob dokladování  

  

07.41.65 
Počet podpořených osob 
- pracovníků v dalším 
vzdělávání 

 50 /83/12 

Popis 

V tomto MO bylo podpořeno 12 pedagogů, kteří se zúčastnili zaškolení k obsluze zakoupených strojů a zařízení – viz 
VY_03_01 až VY_03_03. 

Způsob dokladování Prezenční listiny VY_03_01 až VY_03_03 

  

07.41.20 
Počet podpořených osob 
- poskytovatelé služeb 

 15 /15/0 

Popis 

V tomto MO nebyl nikdo podpořen. 

Způsob dokladování  

  

06.43.10 
Počet nově 
vytvořených/inovovanýc
h produktů 

1 / 0 / 0 / 0  

Popis 

 Nebyl vytvořen  

Způsob dokladování  
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 Příloha MZ – Partner 11 / 6.MZ 

Název projektu 
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 
kraji 

 

Část 1 - Identifika ční údaje 

  

Název partnera Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 

 

Pořadí monitorovací zprávy 6 

Monitorovací období 1.3.2015 – 30.6.2015 
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Část 2 - Klí čové aktivity 

1 

Název klíčové aktivity 
KA1 
(KA 1) Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství 
a střediska praktického vyučování 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

1.3.2015 – 30.6.2015 

Popis realizace  
Za účelem realizace této klíčové aktivity se předpokládá nákup moderního investičního vybavení a stavební úpravy 
(KA 11) za účelem vybudování nové učebny sloužící k výuce technických předmětů, která bude sloužit jak pro 
praktické vyučování žáků 8 základních škol, tak pro výuku žáků 1. ročníků  ISŠT . Učebna bude vybavena novými 
pracovními stoly, nářadím pro ruční zpracování materiálů - položky rozpočtu 3.3.1.27 - 3.3.1.49 a 3.3.1.63 - 3.3.1.68.  
Dalším krokem této KA bude rozšíření a modernizace vybavení učeben CNC obrábění, měření a diagnostiky 
motorových vozidel, pracoviště oboru karosář a pracoviště svářecí školy. 
Součástí modernizace učebny CNC bude vybavení učebny CNC soustruhem a 3D tiskárnou, gravírovacím a řezacím 
laserem a 3D CNC frézovacími stroji.  Aby proces modernizace mohl probíhat, je třeba provést nutné stavební úpravy, 
které jsou popsány v KA 11.  
Vybudování nové učebny měření a diagnostiky automobilů bude spočívat v pořízení výukového panelu vstřikovacího 
systému osobních automobilů,3D geometrie a zabudování zvedacího zařízení pro osobní automobily a s tím 
souvisejícími stavebními úpravami.  
Ruční nářadí a pracovní pomůcky pro toto pracoviště jsou popsány v rozpočtu v položkách 3.3.1.1 - 3.3.1.13. K 
uvedení nového zařízení do provozu bude třeba provést stavební úpravy popsané v KA 11.  Učebna bude doplněna 
učebními pomůckami vytvořenými v rámci tohoto projektu. 
Pracoviště oboru karosář bude dovybaveno moderními systémy pro vyrovnávání deformací a opravy deformací 
karoserií a ručním nářadím popsaným v položkách rozpočtu 3.3.1.14 - 3.3.1.26. Toto zařízení vhodně doplní stávající 
výukové pomůcky pro uvedený obor. 
Pracoviště svářecí školy bude modernizováno pořízením trenažéru svařování pro metody MIG/MAG a MMA, dále 
zdrojem pro řezání plazmou včetně hořáku s interface připojením a lineárním posuvem včetně pohonu. Pracoviště 
bude dovybaveno ručním nářadím a pracovními pomůckami zahrnutými v položkách rozpočtu 3.3.1.50 - 3.3.1.62. 
V rámci využití těchto učeben budou do této KA zapojeni nejen žáci  ISŠT, ale i žáci 8 partnerských základních škol. S 
pořízením moderních zařízení souvisí i odborné a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků SŚ i ZŠ, popsané 
v KA3 a KA15. 
Nově pojaté učebny umožní praktická cvičení žákům SŠ a budou sloužit i žákům ZŠ. 
Náklady na tuto KA zahrnují: 
nákup investičního vybavení 
poměrnou část platů a pojistného real. týmu 
 
 

Výstup klíčové aktivity 
 
V rámci této aktivity budou vytvořena moderní pracoviště, která budou využívána žáky ZŠ i SŠ a atraktivní formou 
výuky přispějí  k motivaci žáků a prohloubení zájmu o technická povolání a zároveň zvýší kvalitu technického 
vzdělávání na ISŠT, zefektivní  využití stávajícího dosud místně roztříštěného vybavení  v souladu s nejmodernějšími 
trendy a požadavky zaměstnavatelů ve strojírenství a automobilovém průmyslu. 
Veškeré pořízené vybavení se přímo vztahuje k dané klíčové aktivitě a bude využíváno žáky ZŠ i SŠ při sdílení 
učeben pro povinnou výuku žáků ZŠ i pro pravidelnou odbornou výuku žáků SŠ. 
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Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

Tato klíčová aktivita je splněna.  

 

 

 

2 

Název klíčové aktivity 
KA2 
(KA 2) Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem 
a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

 1.3.2015 – 30.6.2015 

Popis realizace  
 
V rámci této klíčové aktivity bude pořízen drobný hmotný neinvestiční majetek. Učebna ke sdílené výuce technickým 
předmětům bude vybavena ručním nářadím a pracovními pomůckami popsanými v rozpočtu v položkách 3.3.1.27 - 
3.3.1.49. a 3.3.1.63 - 3.3.1.68. Spotřební materiál potřebný pro realizaci klíčových aktivit při sdílení učeben pro 
povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na technické vzdělávání a rovněž pro realizaci volnočasových aktivit cílové 
skupiny v rámci projektu je uveden v rozpočtu v položce 3.3.4.  - 3.3.6. Obsah těchto aktivit je popsán v KA 12 a 13. 
Učebna měření a diagnostiky automobilů bude vybavena materiálem popsaným v položkách rozpočtu 3.3.1.1. -
3.3.1.13. 
Pracoviště karosář bude vybaveno ručním nářadím popsaným v položce rozpočtu 3.3.1.14 - 3.3.1.26. 
Pracoviště svařovny bude vybaveno ručním nářadím popsaným v položkách rozpočtu 3.3.1.50 - 3.3.1.62 a materiálem 
popsaným v položce 3.3.2. 
Učebna CNC bude vybavena zařízením popsaným v položce 3.3.1.69 a materiálem položky 3.3.3 rozpočtu. 
Náklady na aktivitu: Nákup DHM, tvorba učebních pomůcek, poměrná část platů a pojistného realizačního týmu. 
 
Výstup klíčové aktivity 
 
Nově pořízený drobný hmotný neinvestiční majetek a spotřební materiál doplňuje funkčnost investičního vybavení a 
zajišťuje jeho plné využití. Využití povede k nasměrování zájmu žáků do oblasti technických povolání a zvýšení 
odborných kompetencí pedagogických pracovníků. Současně budou v rámci projektu vytvářeny nové učební 
pomůcky, které budou sloužit k názornější výuce jak pro žáky ZŠ, tak pro žáky ISŠT. Jedná se  o soubor 4 nově 
vytvořených didaktických pomůcek, které směřují do oblasti vzdělávání v oborů automechanik, lakýrník, karosář a 
obecného strojírenství. 
Nově vytvořenými produkty v rámci klíčové aktivity budou:  
1. řez přední nápravy osobního automobilu 
2. sada didaktických pomůcek pro obor automechanik (řez motoru 1,6 Octavia, funkční demonstrační řez motoru, 
zkušební zařízení na 7pólovou zásuvku, řez alternátoru)  
3. didaktická pomůcka pro výuku opravy karosérií  
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4. didaktická pomůcka pro opravy laku karosérie 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 3 
MI 06.43.10 - počet nově vytvořených/inovovaných produktů – 4 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

V průběhu monitorovacího období byly pro realizaci pracovních dílen uskutečněny nákupy nezbytného 
materiálu a DDHM pro činnost žáků ZŠ v pracovních dílnách na výrobu drobných dekoračních předmětů v 
celkové výši 50258,88 Kč vč. DPH. Jedná se například o materiál na čalounění, dále ocel, plech, pájka, 
barvy, ředidlo, tmel, materiál pro 3D tisk. Dále např. o vybavení: pneumatická stříkací a vytlačovací pistole, 
pneumatická pistole na tmel, pneuhustič, opravná sada pneu, transformátorová páječka, ráčna velká, aku 
vrtačka, systém na opravu plastů, stojan na odkládání čelních skel v celkové ceně Kč 31705,69. 

 

Inovované učebny: 

Ruční a strojní obrábění 

Měření a diagnostika 

Svařování 

Opravy karoserií 

Učebna obrábění CNC 

 

Celkově prošlo inovovanými učebnami  za 6.monitorovací období  1178 žáků základních škol –viz výstupy 

VY_12_01_inv    až   VY_12_54_inv. 

Výstup     učebna Základní škola počet žáků 
VY_12_01_INV Měření a diagnostiky Hrochův Týnec 11 

VY_12_02_INV Ruční a strojní obrábění Jiráskova 12 

VY_12_03_INV Obrábění CNC Jiráskova 13 

VY_12_04_INV Svařování Javornického 14 

VY_12_05_INV Ruční a strojní obrábění Javornického 11 

VY_12_06_INV Obrábění CNC Javornického 11 

VY_12_07_INV Měření a diagnostiky Javornického 13 

VY_12_08_INV Opravy karoserií Skuteč 9 

VY_12_09_INV Ruční a strojní obrábění Skuteč 12 

VY_12_10_INV Měření a diagnostiky Skuteč 10 

VY_12_11_INV Svařování Morašice 8 

VY_12_12_INV Ruční a strojní obrábění Morašice 7 

VY_12_13_INV Obrábění CNC Proseč 10 

VY_12_14_INV Opravy karoserií Proseč 11 

VY_12_15_INV Opravy karoserií Choceň 10 

VY_12_16_INV Měření a diagnostiky Choceň 8 

VY_12_17_INV Ruční a strojní obrábění Choceň 8 

VY_12_18_INV Obrábění CNC Javornického 10 

VY_12_19_INV Měření a diagnostiky Javornického  13 

VY_12_20_INV Opravy karoserií Javornického 12 

VY_12_21_INV Ruční a strojní obrábění Javornického 12 

VY_12_22_INV Měření a diagnostiky Skuteč 11 
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VY_12_23_INV Ruční a strojní obrábění Jiráskova 13 

VY_12_24_INV Obrábění CNC Jiráskova 12 

VY_12_25_INV Opravy karoserií Jiráskova 11 

VY_12_26_INV Měření a diagnostiky Proseč 10 

VY_12_27_INV Obrábění CNC Morašice 7 

VY_12_28_INV Svařování Hrochův Týnec 11 

VY_12_29_INV Ruční a strojní obrábění Hrochův Týnec 12 

VY_12_30_INV Obrábění CNC Luže 9 

VY_12_31_INV Opravy karoserií Luže 9 

VY_12_32_INV Obrábění CNC Choceň 13 

VY_12_33_INV Ruční a strojní obrábění Choceň 10 

VY_12_34_INV Svařování Choceň 12 

VY_12_35_INV Opravy karoserií Hrochův Týnec 6 

VY_12_36_INV Měření a diagnostiky Hrochův Týnec 11 

VY_12_37_INV Svařování Skuteč 10 

VY_12_38_INV Měření a diagnostiky Skuteč 11 

VY_12_39_INV Opravy karoserií Skuteč 11 

VY_12_40_INV Opravy karoserií Javornického 9 

VY_12_41_INV Ruční a strojní obrábění Javornického 13 

VY_12_42_INV Obrábění CNC Javornického 14 

VY_12_43_INV Obrábění CNC Jiráskova 15 

VY_12_44_INV Svařování Jiráskova 12 

VY_12_45_INV Opravy karoserií Jiráskova 9 

VY_12_46_INV Měření a diagnostiky Luže 9 

VY_12_47_INV Opravy karoserií Luže 10 

VY_12_48_INV Ruční a strojní obrábění Proseč 11 

VY_12_49_INV Obrábění CNC Morašice 8 

VY_12_50_INV Měření a diagnostiky Morašice 7 

VY_12_51_INV Svařování Proseč 11 

VY_12_52_INV Ruční a strojní obrábění Choceň 12 

VY_12_53_INV Obrábění CNC Choceň 12 

VY_12_54_INV Měření a diagnostiky Choceň 12 

    

    

    

    

    

    

celkem   1178 

    

Žáci SŠ    

Všichni žáci ISŠT již byli vykázáni ve 4. a 5. monitorovacím období .  

 

 

Ve výstupech VY_02_01_inv až  VY_02_20_inv  jsou doloženy rozvrhy hodin jednotlivých učeben za měsíce 

březen, duben, květen a červen 2015 a počty hodin v nich odučených, dále jsou u každého dne uvedena 
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jména vyučujících. Celkem bylo odučeno 2202 hodin za 6.monitorovací období. 

 

 

výstup učebna měsíc Počet hodin  

VY_02_01_inv Měření a diagnostiky březen 132 

VY_02_02_inv Opravy karoserií - karosář březen 132 

VY_02_03_inv Ruční a strojní obrábění březen 132 

VY_02_04_inv Obrábění CNC březen 120 

VY_02_05_inv Svařování březen 120 

VY_02_06_inv Obrábění CNC duben 102 

VY_02_07_inv Měření a diagnostiky duben 108 

VY_02_08_inv Opravy karoserií - karosář duben 114 

VY_02_09_inv Ruční a strojní obrábění duben 96 

VY_02_10_inv Svařování duben 108 

VY_02_11_inv Obrábění CNC květen 102 

VY_02_12_inv Měření a diagnostiky květen 114 

VY_02_13_inv Svařování květen 114 

VY_02_14_inv Opravy karoserií - karosář květen 114 

VY_02_15_inv Ruční a strojní obrábění květen 114 

VY_02_16_inv Svařování červen 96 

VY_02_17_inv Ruční a strojní obrábění červen 102 

VY_02_18_inv Opravy karoserií - karosář červen 78 

VY_02_19_inv Měření a diagnostiky červen 120 

VY_02_20_inv Obrábění CNC červen 84 

    

    

celkem    2202 
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Název klíčové aktivity 
KA3 
(KA 3) Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly 
zakoupené v rámci projektu 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

1.3.2015 – 30.6.2015 

Popis realizace  

V rámci této aktivity se pedagogičtí pracovníci zúčastní proškolení k obsluze a používání strojů a zařízení pořízeného 
v rámci projektu. Jedná se o proškolení k obsluze trenažéru svařování pro metody MIG/MAG a MMA v rozsahu cca 4 
hodin, dále proškolení k obsluze a běžné údržbě CNC soustruhu, 3D tiskárny, gravírovacího a řezacího laseru, 
systému oprav deformací karoserií a plazmy, a to v rozsahu nutném pro plnohodnotné využívání zmíněných zařízení. 
Součástí této aktivity je i proškolení 6 pracovníků ISŠT v oblasti svařování plastů za sjednanou cenu 75.600,- Kč a 
další navazující vzdělávání popsané v KA 15, dalším nákladem je poměrná část platů a pojistného realizačního týmu. 

Výstup klíčové aktivity 
 
Výstupem této klíčové aktivity budou proškolení a dostatečně informovaní a motivovaní pedagogičtí pracovníci, kteří 
své znalosti a  dovednosti  následně budou trvale předávat žákům ZŠ a SŠ v rámci sdílení učeben pro povinnou 
výuku, v rámci volnočasových aktivit a v neposlední řadě i přímém vzdělávacím procesu na ISŠT. Konkrétně se jedná 
o zaškolení pro obsluhu nového CNC soustruhu, 3D tiskárny, gravírovacího a řezacího laseru, 3D CNC frézovacího 
stroje, výukového panelu vstřikovacího systému osobních automobilů, systému pro vyrovnávání deformací a oprav 
karoserií, obsluze trenažéru svařování. 
MI 07.41.65  - počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání – 6 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

V tomto monitorovacím období již neproběhlo žádné školení. Tato KA je splněna. 
. 
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Název klíčové aktivity 
KA15  
(KA 11) Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj 
přírodovědného a technického vzdělávání 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

 1.3.2015 – 30.6.2015 

Popis realizace  
 
Veškeré stavební úpravy budou prováděny v souvislosti s pořízením nového vybavení z prostředků projektu v klíčové 
aktivitě KA 1 A1a, kde je jednotlivě popsáno. 
Aby proces modernizace učebny CNC mohl probíhat, je třeba provést tyto nutné stavební úpravy: bude provedena 
nezbytná úprava elektroinstalace v podlahové části učebny, zabudování a upevnění nových strojů a následné uvedení 
podlahy do původního stavu tak, aby tato učebna vyhovovala hygienickým předpisům. 
Vybudování nové učebny měření a diagnostiky automobilů bude spočívat v pořízení výukového panelu vstřikovacího 
systému osobních automobilů,3D geometrie a zabudování zvedacího zařízení pro osobní automobily a s tím 
souvisejícími stavebními úpravami. K uvedení nového zařízení do provozu bude třeba provést úpravu vybudováním 
přívodu elektrické energie v podlahové části učebny, zabudování a upevnění nových strojů a následné uvedení 
podlahy do původního stavu, aby učebna splňovala veškeré hygienické požadavky a zároveň požadavky na 
bezpečnost práce. v rámci těchto úprav bude provedena stavební příprava pro položení elektroinstalace v podlahové 
části učebny spočívající ve vysekání, vytvoření průrazů a rýh pro položení ohebných elektroinstalačních trubek 
Vysekání a vyvrtání otvorů pro uchycení upevňovacích a pružících prvků strojů, následné uvedení podlahy do 
původního stavu  epoxydovým polymerem, vyrovnávací potěr zdiva, obnova malby po provedených stavebních 
úpravách. 
Nově pojaté učebny umožní praktická cvičení žákům SŠ a budou sloužit i žákům ZŠ. 
Zapojení a položení elektrických kabelů, rozvodnice, rozvaděče a zásuvek, zapojení a odzkoušení nově pořízeného 
vybavení.  Revize elektrických zařízení.   
Náklady na aktivitu: stavební práce, poměrná část platů a pojistného členů realizačního týmu 
 

Výstup klíčové aktivity 

V rámci této aktivity budou díky stavebním úpravám vytvořena moderní pracoviště, která budou využívána žáky ZŠ i 
SŠ a přispějí  k motivaci žáků a prohloubení zájmu o technická povolání a zároveň zvýší kvalitu technického 
vzdělávání na ISŠT, zefektivní  využití stávajícího dosud místně roztříštěného vybavení  v souladu s nejmodernějšími 
trendy a požadavky zaměstnavatelů ve strojírenství a automobilovém průmyslu. 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

Tato KA je již splněna, poslední stavební úpravy proběhly ve 4.monitorovacím období 
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Název klíčové aktivity 
 KA7 
(KA 12) Sdílení učeben /dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků 
ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

1.3.2015 – 30.6.2015 

Popis realizace  
 
Tato aktivita je zaměřena na sdílení odborných učeben a dílen pro povinnou výuku žáků ZŠ pravidelnou výuku žáků 
SŠ, zvláště v nově zřízených učebních a dílenských prostorách, které byly vybudovány v rámci KA1 a 2. 
Žáci 9. ročníků ZŠ se 8x ročně zúčastní praktického vyučování v rozsahu 6 h bloků v nově vybavených učebnách, 
které slouží jak k výuce technických oborů žáků ISŠT, tak splňuje veškeré požadavky pro motivační výuku žáků ZŠ. 
Pod vedením zkušených odborníků - lektorů z řad pedagogických pracovníků ISŠT a pedagoga ZŠ absolvují výuku v 
oblasti: základů ručního i strojního zpracování materiálů - včetně CNC obrábění,  programování a konstruování 
výrobků, technologií oprav, údržby a diagnostiky motorových vozidel, nejmodernějších metod svařování, povrchových 
úprav různých materiálů. 
Obsahová náplň bude navazovat a rozvíjet ŠVP příslušné základní školy v oblasti praktického vyučování. 
Náklady na realizaci: výukový materiál, doprava a stravování žáků, poměrná část platů a pojistného členů realizačního 
týmu  
 

Výstup klíčové aktivity 
 
Výstupem této KA je navázání trvalé spolupráce ISŠT se ZŠ a motivace k technickým povoláním, rozšíření obsahu 
praktické výuky žáků ZŠ sdílením odborných učeben, podpora kurikulární reformy úpravou ŠVP příslušných ZŠ. 
Další výstup je podpora výuky žáků ISŠT a také spolupráce pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ za účelem úpravy 
školních vzdělávacích programů na základních školách. 
Na tuto klíčovou aktivitu navazují činnosti v KA15 - odborné exkurze žáků ZŠ i SŠ a vzdělávací programy 
pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů. 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 8 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání žáků celkem 800 - z toho: 440 žáků ZŽ, 360 žáků SŠ 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

 V tomto realizačním období pokračují pracovní dílny dle daného harmonogramu. Celkem se zúčastnilo 269 žáků 
základních škol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

10 

 

Výstup Předmět Škola 
Počet žáků 

VY_12_01 IKT ZŠ Hrochův Týnec 11 

VY_12_02 Chemie ZŠ Hrochův Týnec 12 

VY_12_03 Člověk a svět práce ZŠ Jiráskova 15 

VY_12_04 Chemie ZŠ Jiráskova 11 

VY_12_05 Chemie ZŠ Javornického 13 

VY_12_06 Člověk a svět práce ZŠ Javornického 13 

VY_12_07 IKT ZŠ Luže 10 

VY_12_08 Člověk a svět práce ZŠ Luže 6 

VY_12_09 IKT ZŠ Choceň 12 

VY_12_10 Člověk a svět práce ZŠ Javornického 12 

VY_12_11 Chemie ZŠ Javornického 11 

VY_12_12 Chemie ZŠ Skueč 9 

VY_12_13 IKT ZŠ Skuteč 11 

VY_12_14 Chemie ZŠ Jiráskova 13 

VY_12_15 IKT ZŠ Proseč 11 

VY_12_16 Chemie ZŠ Morašice 7 

VY_12_17 IKT ZŠ Hrochův Týnec 11 

VY_12_18 Chemie ZŠ Choceň 10 

VY_12_19 Chemie ZŠ Hrochův Týnec 12 

VY_12_20 Chemie ZŠ Javornického 12 

VY_12_21 IKT ZŠ Javornického 13 

VY_12_22 Člověk a svět práce ZŠ Javornického 13 

VY_12_23 Chemie ZŠ Jiráskova 9 

VY_12_24 IKT ZŠ Choceň 12 

    
celkem      269  žáků 
    
Výstupy za výuku v inovovaných učebnách jsou doloženy v KA 2. 
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Název klíčové aktivity 

KA8  
(KA 13) Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity 
zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky ZŠ s 
využitím moderních učeben/dílen/laboratoří 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

1.3.2015 – 30.6.2015 

Popis realizace  

Náplní této klíčové aktivity budou  technické workshopy v rámci volnočasových aktivit žáků ZŠ, které bude organizovat 
naše škola v prostorách našich dílen či učeben, vybudovaných z prostředků tohoto  projektu nebo v prostředí ZŠ s 
použitím vybavení zakoupeného z prostředků projektu, pokud to podmínky a vybavení dovolí. 
Činnost v těchto zájmových kroužcích bude obsahově vycházet z platných ŠVP základní školy. Předpokládáme 
činnost 3 těchto zájmových technických kroužků s různým zaměřením dle zájmu žáků základních škol v rozsahu 
minimálně 32 hodin v jednom kroužku za rok. 
Činnost v těchto kroužcích bude primárně zaměřena na rozvoj vztahu k technickým oborům a na rozvoj manuálních 
dovedností žáků. 
Náklady na tuto aktivitu: nákup materiálu na výuku, poměrná část platů a pojistného realizačního týmu. 

Výstup klíčové aktivity 
Výstupem této klíčové aktivity budou uskutečněné pracovní dílny, kterých se zúčastní žáci ZŠ v příslušném počtu  a 
frekvenci, a kteří tak získají širší povědomí o technickém vzdělávání a zvládnou základy některých profesí, což by 
mohlo posílit kladný vztah k technickým povoláním. Žáci tak mohou smysluplně využít svůj volný čas, což přispívá i k 
prevenci sociálně patologických jevů v této ohrožené skupině. 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 3 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - žáků - 48 
 
 
Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 
V průběhu monitorovacího období byly pro realizaci zájmových kroužků uskutečněny nákupy nezbytného 
materiálu a DDHM pro činnost žáků ZŠ. Jedná se o aku šroubovák v ceně Kč 4430,-, dále házedla - modely 
v celkové hodnotě  Kč  9656,- a další materiál - balsové lišty, lepidla a modelářské špendlíky za Kč 2762,-. 
 
 
V tomto monitorovacím období pracují 3 technické kroužky, a to v  ZŠ  Proseč, Luže a Vysoké Mýto Javornického pod 
vedením lektorů Michala Buriana, Václava Pištory a Jaroslava Pravce. Celkem se zúčastňovalo práce v kroužcích 36 
žáků zmíněných základních škol napříč jednotlivými ročníky. 
 
 

Záznam                                                  lektor                                      škola                                počet žáků 
VY_13_01 Pravec Jaroslav ZŠ Javornického VM 14 
VY_13_02 Burian Michal ZŠ Luže 8 
VY_13_03 Pištora Václav ZŠ Proseč 14 
VY_13_04 Foto z kroužků   
celkem    36 
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Název klíčové aktivity 
 KA10 
(KA 15) Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního 
rozvoje 

Období realizace v rámci monitorovacího 
období 

 1.3.2015 – 30.6.2015 

Popis realizace  
 
V návaznosti na činnosti v aktivitě KA 12 žáci absolvují 2 odborné exkurze ve firmách v ČR - dle aktuálních možností 
a nabídky. Předpokládáme návštěvy ve firmách: ESAB Vamberk, Techmania Liberec, Škoda Plzeň, Hyundai 
Nošovice, Škoda Kvasiny, při kterých se zorientují v reálných podmínkách výroby, nahlédnou do problematiky 
technických profesí a seznámí se s historickým vývojem techniky a technických povolání. Místo návštěvy konkrétní 
firmy bude vždy zvoleno na základě zájmu příslušné základní školy. Za doprovodu učitelů ZŠ a lektora ISŠT tak 
poznají i reálné prostředí firem.  
V souvislosti s touto aktivitou a za účelem posílení odborných kompetencí se pedagogové ZŠ a SŠ zúčastní  
vzdělávacího programu  ve vybraných firmách a institucích disponujících nejnovějšími technologiemi ve strojírenství a 
automobilovém průmyslu.  Jedná se o ucelený vzdělávací program ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec a 
firmou FORMPLAST Purkert. V 1. fázi pedagogičtí pracovníci absolvují seminář zaměřený na  doplňkové technologie 
při výrobě plastů na katedře strojírenské technologie - sváření kovů a plastů na TU Liberec a následně se seznámí s 
nejmodernější technologií výroby plastů ve výrobním provozu firmy FORMPLAST. Závěrečná fáze bude spočívat v e-
learningové formě konzultací k danému tématu dle aktuálních potřeb cílové skupiny. 
Náklady na aktivitu: doprava, stravné, ubytování, vstupné, poměrná část platů a pojistného členů realizačního týmu. 
 
Výstup klíčové aktivity 
 
Výstupem této aktivity bude systém spolupráce se zaměstnavateli, kteří se výrazně zapojí do motivace žáků pro 
studium technických oborů a pedagogů pro celoživotní vzdělávání. Protože tyto aktivity budou průběžné - od počátku 
až do konce projektu - a podílet se na nich budou cílové skupiny i představitelé zaměstnavatelů, bude výstupem 
závěrečná evaluační zpráva. 
MI 07.41.65  - počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - 44 
MI 07.41.20 - počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 1 
MI 07.41.14 - počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - žáků – 440 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

V tomto 6.monitorovacím období pokračují exkurze žáků základních škol do firmy TPCA Kolín, která byla vybrána po 
dohodě se ZŠ.    
Exkurze jsou doloženy prezenčními listinami,  pracovními listy a fotografiemi. 
 
Prezenční listina               škola, popis                              místo                      

VY_15_01 ZŠ Proseč TPCA Kolín 
VY_15_02 Pracovní list Proseč TPCA Kolín 



 
 

13 

 

VY_15_03 ZŠ Skuteč TPCA Kolín 

VY_15_04 Pracovní list Skuteč TPCA Kolín 
VY_15_05 ZŠ Skuteč TPCA Kolín 
VY_15_06 Pracovní list Skuteč TPCA Kolín 
VY_15_07 ZŠ Hrochův Týnec TPCA Kolín 
VY_15_08 Pracovní list  HT TPCA Kolín 
VY_15_09 ZŠ Hrochův Týnec TPCA Kolín 
VY_15_10 Pracovní list HT TPCA Kolín 
VY_15_11 ZŠ Choceň TPCA Kolín 
VY_15_12 Pracovní list Choceň TPCA Kolín 
VY_15_13 ZŠ Choceň TPCA Kolín 
VY_15_14 Pracovní list Choceň TPCA Kolín 
VY_15_15 Foto z exkurzí TPCA Kolín 

VY_15_16 Foto z exkurzí TPCA Kolín 

VY_15_17 ZŠ Morašice TPCA Kolín 
VY_15_18 Pracovní list  Morašice TPCA Kolín 

VY_15_19 ZŠ Luže TPCA Kolín 

VY_15_20 Pracovní list  Luže TPCA Kolín 

VY_15_21 ZŠ Jiráskova TPCA Kolín 

VY_15_22 Pracovní list Jiráskova TPCA Kolín 

VY_15_23 ZŠ Jiráskova TPCA Kolín 

VY_15_24 Pracovní list Jiráskova TPCA Kolín 

VY_15_25 ZŠ Javornického TPCA Kolín 

VY_15_26 Pracovní list 
Javornického 

TPCA Kolín 

VY_15_27 ZŠ Javornického TPCA Kolín 

VY_15_28 Pracovní list 
Javornického 

TPCA Kolín 

VY_15_29 ZŠ Javornického TPCA Kolín 

VY_15_30 Pracovní list 
Javornického 

TPCA Kolín 

VY_15_31 ZŠ Javornického TPCA Kolín 

VY_15_32 Pracovní list 
Javornického 

TPCA Kolín 
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Využití výstupů z projektů OP VK 
CZ.04.1.03/3.1.15.2/0293 IQ AUTO 
Zkušenosti nabyté pedagogickými pracovníky při stážích, které byly organizovány v tomto projektu, předávají v rámci 
povinné výuky pracovních dílen žákům ZŠ,  
 
CZ.1.07/1.1.03/02.0044    Zvyšování motivace žák ů ZŠ ke vzd ělávání v technických oborech  v Pardubickém 
kraji 
Učební pomůcky získané v tomto projektu se využívají při výuce praktických dílen, sdílení učeben: 
Elektr.měřící panel, tester žhavících svíček, stříkací pistole, Gola sada, robot s příslušenstvím 
 
CZ.1.07/1.1.03/02.026     Volba povolání v Pardubic kém kraji 
Zkušenosti, znalosti a vědomosti nabyté při exkurzích a stážích ve firmách, které proběhly v tomto projektu zúročují 
lektoři při svých aktivitách ve volnočasových aktivitách i v procesu přípravy pracovních dílen 
 
CZ.1.07/1.5.00/34.0374  inovace vzd ělávacích metod EU 
DUM se využívají při praktických dílnách, zvláště IKT 
 
CZ.1.7./1.2.13/03.005      Nevzdávej to 
Učební pomůcky získané v tomto projektu se využívají k volnočasovým aktivitám i ke sdílení učeben :jedná se zvláště 
o Soustruh Optimum, univerzální vrtačko-frézka Optimum, RC model terénního vozu Himoto, Halový model letadla, 
sada nářadí – dláta, sada nářadí - rašple 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Část 4 - Monitorovací indikátory 
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Kód indikátoru Název 

Plánovaná hodnota/dosažená hodnota 
kumulativně od začátku realizace 
projektu/dosažená hodnota v rámci 
monitorovacího období 

07.41.14 
Počet podpořených osob 
v počátečním vzdělávání 
celkem - žáků 

1288 /1835 / 0 

Popis  

 Monitorovací indikátor byl již naplněn. 
  

Způsob dokladování  

  

07.41.65 
Počet podpořených 
osob - pracovníků v 
dalším vzdělávání 

 50 /83/0 

Popis 

V tomto MO nebyl nikdo podpořen. 

Způsob dokladování  

  

07.41.20 
Počet podpořených 
osob - poskytovatelé 
služeb 

 15 /15/0 

Popis 

V tomto MO nebyl nikdo podpořen. 

Způsob dokladování  

  

06.43.10 
Počet nově 
vytvořených/inovovan
ých produktů 

1 / 0 / 0 / 1  

Popis 

 Byla vytvořena závěrečná evaluační zpráva. 

Způsob dokladování  
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