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1. MZ o zajištění udržitelnosti 
 

Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji 

 

Část 1 - Identifikační údaje 

  

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

 

Pořadí monitorovací zprávy o 
zajištění udrţitelnost 

1 

Monitorovací období 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 
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Část 2 - Klíčové aktivity 

1 

Název klíčové aktivity 
 KA01  
(KA1) Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a 
střediska praktického vyučování 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 
 

Popis realizace v rámci udrţitelnosti projektu 

Vyuţití nakoupených zařízení po celou dobu udrţitelnosti projektu a doplňování o další moderní zařízení, která 
budou nakoupena z jiných prostředků. 
 
Inovované učebny:  
1. Ruční a strojní obrábění 
2. Měření a diagnostika 
3. Svařování 
4. Opravy karoserií 
5. Učebna obrábění CNC 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosaţených výstupů 

Inovované učebny jsou vyuţívány k pravidelné výuce ţáků ISŠT a dále ţáky 3 základních škol, které v rámci 
udrţitelnosti projektu absolvují 1 pracovní dílnu v kaţdém pololetí tohoto školního roku. Jedná se o ZŠ Jiráskova, 
ZŠ Javornického a ZŠ Choceň. 
Ţáci jmenovaných základních škol v průběhu pracovní dílny navštíví inovované učebny, aktivně se seznámí  
s novými technologiemi a prakticky si procvičí postupy jednotlivých činností s vybavením dané učebny či 
pracoviště. 

 

 

2 

Název klíčové aktivity 
 KA02  
(KA2)Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a 
spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 
 

Popis realizace  
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Vyuţití inovovaných učeben jak partnerskými školami, tak i spolupracující základními školami. Nakoupená 
zařízení budou doplňována o další přístroje a pomůcky, na které školy pouţijí prostředky ze svého rozpočtu nebo 
z jiných zdrojů. Výuka bude probíhat v souladu se ŠVP jednotlivých škol. Počet hodin bude odpovídat 
plánovanému počtu hodin v ŠVP studijních oborů jednotlivých partnerů 
 
Inovované učebny:  
1. Ruční a strojní obrábění 
2. Měření a diagnostika 
3. Svařování 
4. Opravy karoserií 
5. Učebna obrábění CNC 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosaţených výstupů 

výstup učebna měsíc Počet hodin  

VY_02_01_inv Svařování září 120 

VY_02_02_inv Ruční a strojní obrábění září 120 

VY_02_03_inv Opravy karoserií září 108 

VY_02_04_inv Měření a diagnostika září 120 

VY_02_05_inv Obrábění CNC září 116 

VY_02_06_inv Obrábění CNC říjen 104 

VY_02_07_inv Měření a diagnostika říjen 108 

VY_02_08_inv Opravy karoserií říjen 108 

VY_02_09_inv Ruční a strojní obrábění říjen 108 

VY_02_10_inv Svařování říjen 108 

VY_02_11_inv Obrábění CNC listopad 104 

VY_02_12_inv Měření a diagnostika listopad 108 

VY_02_13_inv Opravy karoserií listopad 108 

VY_02_14_inv Ruční a strojní obrábění listopad 108 

VY_02_15_inv Svařování listopad 108 

VY_02_16_inv Obrábění CNC prosinec 87 

VY_02_17_inv Měření a diagnostika prosinec 84 

VY_02_18_inv Opravy karoserií prosinec 90 

VY_02_19_inv Ruční a strojní obrábění prosinec 84 

VY_02_20_inv Svařování prosinec 84 

VY_02_21_inv Svařování leden 114 

VY_02_22_inv Ruční a strojní obrábění leden 84 

VY_02_23_inv Opravy karoserií leden 114 

VY_02_24_inv Měření a diagnostika leden 114 

VY_02_25_inv Obrábění CNC leden 110 

VY_02_26_inv Měření a diagnostika únor 96 

VY_02_27_inv Obrábění CNC únor 91 

VY_02_28_inv Opravy karoserií únor 66 

VY_02_29_inv Ruční a strojní obrábění únor 96 

VY_02_30_inv Svařování únor 96 

Celkem 

1.pololetí1.polol

etí 

 1.pololetí 3066 

VY_02_31_inv Obrábění CNC březen 119 

VY_02_32_inv Měření a diagnostika březen 120 
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VY_02_33_inv Opravy karoserií březen 120 

VY_02_34_inv Ruční a strojní obrábění březen 120 

VY_02_35_inv Svařování březen 120 

VY_02_36_inv Obrábění CNC duben 120 

VY_02_37_inv Měření a diagnostika duben 126 

VY_02_38_inv Opravy karoserií duben 126 

VY_02_39_inv Ruční a strojní obrábění duben 126 

VY_02_40_inv Svařování duben 126 

VY_02_41_inv Obrábění CNC květen 129 

VY_02_42_inv Měření a diagnostika květen 132 

VY_02_43_inv Opravy karoserií květen 132 

VY_02_44_inv Ruční a strojní obrábění květen 132 

VY_02_45_inv Svařování květen 124 

VY_02_46_inv Obrábění CNC červen 124 

VY_02_47_inv Měření a diagnostika červen 120 

VY_02_48_inv Opravy karoserií červen 120 

VY_02_49_inv Ruční a strojní obrábění červen 120 

VY_02_50_inv Svařování červen 110 

celkem  2.pololetí 2466 

Celkem 

z1.období 

 školní rok 5532 

 

 

 

Ve výstupech VY_02_01_inv až  VY_02_50_inv  jsou doloženy rozvrhy hodin jednotlivých učeben a počty hodin v nich 

odučených, dále jsou u každého dne uvedena jména vyučujících. Celkem bylo odučeno 5532 hodin za období září 

2015 – červen 2016. 
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Název klíčové aktivity 
 KA03  
(KA3)Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci 
projektu. 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 

Popis realizace  
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Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří byli proškoleni, budou vyuţívat nabyté znalosti ve výuce ţáků. Jednotliví 
partneři předpokládají, ţe se učitelé budou dále vzdělávat v rámci DVPP, placeného z prostředků školy 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosaţených výstupů 

Veškerá zařízení, která byla zakoupena z prostředků projektu, slouţí ke kaţdodenní výuce ţáků naší školy a 
pouţívají se i ve sdílené výuce ţáků ZŠ. Pedagogičtí pracovníci tudíţ vyuţívají nabyté znalosti a dovednosti 
v této výuce a nadále své znalosti rozšiřují.  Učitel odborného výcviku pan Leníček absolvoval týdenní školení 
v SRN na téma Rovnání karoserií metodou PDR, v rámci kterého si rozšířil své znalosti o nejmodernější postupy 
v této problematice. 
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Název klíčové aktivity 

KA15 
(KA11) Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného 
a technického vzdělávání popř, pro integraci ţáků se zdravotním postiţením 
do výuky 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 

Popis realizace  

Všechny stavební úpravy budou vyuţívány po celou dobu udrţitelnosti a pokud to umoţní finanční prostředky, 
budou se upravovat i další prostory. 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosaţených výstupů 

 Stavební úpravy byly provedeny za účelem co nejefektivnějšího vyuţívání nově zakoupených technologií a 
vytvoření příjemného pracovního prostředí, které bude motivovat ţáky školy i ţáky základních škol ke studiu 
technických oborů. Všechny tyto učebny a pracoviště jsou vyuţívána a domníváme se, ţe zcela splňují to, co 
jsme očekávali – moderní a atraktivní způsob výuky v příjemném  a motivujícím prostředí. 
  



 
 

6 
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Název klíčové aktivity 
 KA07 
(KA12) Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku ţáků ZŠ 
zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 

Popis realizace  

Po dobu udrţitelnosti projektu budou pokračovat pracovní dílny pro ZŠ z Vysokého Mýta. Předpokládá se, ţe 
proběhnou pro kaţdou školu 2 návštěvy ve školním roce. 
 
Spolupracující ZŠ: 
 
1.        ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto 
2.        ZŠ Javornického Vysoké Mýto 
3.        ZŠ Choceňského Choceň 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosaţených výstupů 

 V rámci udrţitelnosti probíhají pracovní dílny ve spolupráci s 3 výše uvedenými základními školami. 
Ţáci ZŠ Jiráskova se zúčastnili pracovních dílen dne 26.10. 2015 v počtu 61 ţák a 22.6. 2016 v počtu 65 ţáků,  
ţáci ZŠ Choceň absolvovali sdílenou výuku 26.10. 2015 a 10.12. 2015, a to v celkovém počtu 76 ţáků, ţáci ZŠ 
Javornického navštívili školu 18.12.2015 v počtu 43 ţáků a 5.5. 20146 v počtu 20. Uvedené návštěvy jsou 
doloţeny prezenčními listinami VY_12_01 aţ VY_12_ 07.  Celkový počet ţáků základních škol, kteří navštívili 
naši školu v tomto monitorovacím období  je 265.       
 
 
 
 

Výstup datum Škola 
Počet ţáků 

VY_12_01 26. 10.  2015 ZŠ Choceň 48 

VY_12_02 10. 12. 2015 ZŠ Choceň 28 

VY_12_03 26.10. 2015 ZŠ Jiráskova 61 

VY_12_04 18.12. 2015 ZŠ Javornického 43 

VY_12_05 foto -- -- 

VY_12_06 22. 6. 2016 ZŠ Jiráskova 65 

VY_12_07 5.5.2016 ZŠ Javornického 20 

celkem   265 
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6 

Název klíčové aktivity 

KA08 
(KA13) Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na 
přírodovědné a technické vzdělávání pro ţáky ZŠ s vyuţitím moderních 
učeben/dílen/laboratoří 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 

Popis realizace  

Pro ZŠ ve Vysokém Mýtě bude pracovat jeden krouţek, který se bude scházet 4 hodiny v měsíci. 
1. 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosaţených výstupů 

 V rámci udrţitelnosti v tomto monitorovacím období pracují 3 zájmové krouţky na základních školách: 
na ZŠ Javornického Vysoké Mýto, ZŠ Proseč a ZŠ Luţe s lektory Pravcem, Pištorou a Burianem.  Kromě těchto 
krouţků začaly pracovat ještě 2 technické dílny na ISŠT Vysoké Mýto, a to: dílna programování CNC strojů, 
práce s 3D tiskem a laserem pod vedením učitele odborného výcviku p. Brabce a dále také dílna zaměřená na 
rovnání karoserií automobilů – rovnání PDR s vyuţitím zakoupeného vybavení, kterou organizuje učitel OV 
p.Leníček. Celkem v krouţcích pracuje 44 ţáků. 
 
 

VY_13_01 Pravec Jaroslav ZŠ Javornického VM 13 

VY_13_02 Pištora Václav ZŠ Proseč 6 

VY_13_03 Burian Michal ZŠ Luţe 11 

VY_13_04 Leníček Petr ISŠT Vysoké Mýto  
Rovnání karoserií 

8 

VY_13_05 Brabec Václav ISŠT Vysoké Mýto 
Programování a počítačová 
grafika 

6 

Celkem   1.pololetí 44 

VY_13_06 Pravec Jaroslav ZŠ Javornického VM 13 

VY_13_07 Brabec Václav ISŠT Vysoké Mýto 
Programování a počítačová 
grafika 

6 

VY_13_08 Burian Michal ZŠ Luţe 11 

VY_13_09 Pištora Václav ZŠ Proseč 6 

VY_13_10 Leníček Petr ISŠT Vysoké Mýto  
Rovnání karoserií 

8 

celkem  2.pololetí 44 

celkem  školní rok 44 
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Vyuţití výstupů z projektů OP VK 

Popsat, které výstupy jakých projektů byly v daném monitorovacím období a jak vyuţity - konkrétně - reg. č. 
projektu, název výstupu, typ výstupu, jak byl vyuţit 

 

CZ.04.1.03/3.1.15.2/0293 IQ AUTO 
Zkušenosti nabyté pedagogickými pracovníky při stáţích, které byly organizovány v tomto projektu, předávají 
v rámci povinné výuky pracovních dílen ţákům ZŠ i v průběhu udrţitelnosti projektu.  
 
CZ.1.07/1.1.03/02.0044    Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech  
v Pardubickém kraji 
Učební pomůcky získané v tomto projektu se vyuţívají při výuce praktických dílen, sdílení učeben: 
elektrický měřící panel, tester ţhavících svíček, stříkací pistole, Gola sada, robot s příslušenstvím 
 
CZ.1.07/1.1.03/02.026     Volba povolání v Pardubickém kraji 
Zkušenosti, znalosti a vědomosti nabyté při exkurzích a stáţích ve firmách, které proběhly v tomto projektu, 
zúročují lektoři při svých činnostech ve volnočasových aktivitách i v procesu přípravy pracovních dílen 
 
CZ.1.07/1.5.00/34.0374  inovace vzdělávacích metod EU 
DUMy se vyuţívají při praktických dílnách, zvláště IKT 
 
CZ.1.7./1.2.13/03.005      Nevzdávej to 
Učební pomůcky získané v tomto projektu se vyuţívají 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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1. MZ o zajištění udržitelnosti 
 

Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji 

 

Část 1 - Identifikační údaje 

  

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

 

Pořadí monitorovací zprávy o 
zajištění udržitelnost 

1 

Monitorovací období 1.7.2016 – 30.6.2017 
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Část 2 - Klíčové aktivity 

1 

Název klíčové aktivity 
 KA01  
(KA1) Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a 
střediska praktického vyučování 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1.7.2016 – 30.6 .2017 
 

Popis realizace v rámci udržitelnosti projektu 

Využití nakoupených zařízení po celou dobu udržitelnosti projektu a doplňování o další moderní zařízení, která 
budou nakoupena z jiných prostředků. 
 
Inovované učebny:  
1. Ruční a strojní obrábění 
2. Měření a diagnostika 
3. Svařování 
4. Opravy karoserií 
5. Učebna obrábění CNC 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

Inovované učebny jsou využívány k pravidelné výuce žáků ISŠT a dále žáky  základních škol, které v rámci 
udržitelnosti projektu absolvují 1 pracovní dílnu v každém pololetí tohoto školního roku. Jedná se o ZŠ Jiráskova, 
ZŠ Javornického a ZŠ Choceň. Žáci jmenovaných základních škol v průběhu pracovní dílny navštíví inovované 
učebny, aktivně se seznámí s novými technologiemi a prakticky si procvičí postupy jednotlivých činností 
s vybavením dané učebny či pracoviště. 
 

 

2 

Název klíčové aktivity 
 KA02  
(KA2)Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a 
spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1.7.2016 – 30.6. 2017 
 

Popis realizace  
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Využití inovovaných učeben jak partnerskými školami, tak i spolupracující základními školami. Nakoupená 
zařízení budou doplňována o další přístroje a pomůcky, na které školy použijí prostředky ze svého rozpočtu nebo 
z jiných zdrojů. Výuka bude probíhat v souladu se ŠVP jednotlivých škol. Počet hodin bude odpovídat 
plánovanému počtu hodin v ŠVP studijních oborů jednotlivých partnerů 
 
Inovované učebny:  
1. Ruční a strojní obrábění 
2. Měření a diagnostika 
3. Svařování 
4. Opravy karoserií 
5. Učebna obrábění CNC 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

výstup učebna měsíc Počet hodin  

VY_02_01_inv Svařování září 108 

VY_02_02_inv Opravy karoserií září 120 

VY_02_03_inv Měření a diagnostika září 120 

VY_02_04_inv Ruční a strojní obrábění září 120 

VY_02_05_inv Obrábění CNC září 62 

VY_02_06_inv Opravy karoserií říjen 108 

VY_02_07_inv Svařování říjen 108 

VY_02_08_inv Měření a diagnostika říjen 108 

VY_02_09_inv Obrábění CNC říjen 70 

VY_02_10_inv Ruční a strojní obrábění říjen 108 

VY_02_11_inv Svařování listopad 114 

VY_02_12_inv Opravy karoserií listopad 114 

VY_02_13_inv Měření a diagnostika listopad 114 

VY_02_14_inv Obrábění CNC listopad 104 

VY_02_15_inv Ruční a strojní obrábění listopad 114 

VY_02_16_inv Svařování prosinec 96 

VY_02_17_inv Opravy karoserií prosinec 96 

VY_02_18_inv Ruční a strojní obrábění prosinec 96 

VY_02_19_inv Měření a diagnostika prosinec 96 

VY_02_20_inv Obrábění CNC prosinec 90 

VY_02_21_inv Svařování leden 126 

VY_02_22_inv Opravy karoserií leden 126 

VY_02_23_inv Ruční a strojní obrábění leden 126 

VY_02_24_inv Měření a diagnostika leden 126 

VY_02_25_inv Obrábění CNC leden 117 

VY_02_26_inv Obrábění CNC únor 110 

VY_02_27_inv Měření a diagnostika únor 114 

VY_02_28_inv Ruční a strojní obrábění únor 114 

VY_02_29_inv Opravy karoserií únor 114 

VY_02_30_inv Svařování únor 114 
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VY_02_31_inv Ruční a strojní obrábění 

ařování 

březen 108 

VY_02_32_inv Obrábění CNC  březen 103 

VY_02_33_inv Opravy karoserií březen 108 

VY_02_34_inv Svařování březen 108 

VY_02_35_inv Měření a diagnostika březen 108 

VY_02_36_inv Ruční a strojní obrábění 

ařování 

duben 102 

VY_02_37_inv Obrábění CNC  duben 98 

VY_02_38_inv Opravy karoserií duben 102 

VY_02_39_inv Svařování duben 102 

VY_02_40_inv Měření a diagnostika duben 102 

VY_02_41_inv Ruční a strojní obrábění 

ařování 

květen 120 

VY_02_42_inv Obrábění CNC  květen 126 

VY_02_43_inv Opravy karoserií květen 126 

VY_02_44_inv Svařování květen 126 

VY_02_45_inv Měření a diagnostika květen 126 

VY_02_46_inv Ruční a strojní obrábění 

ařování 

červen 126 

VY_02_47_inv Obrábění CNC  červen 122 

VY_02_48_inv Opravy karoserií červen 126 

VY_02_49_inv Svařování červen 84 

VY_02_50_inv Měření a diagnostika červen 126 

    

celkem   5502 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Ve výstupech VY_02_01_inv až  VY_02_50_inv  jsou doloženy rozvrhy hodin jednotlivých učeben a počty hodin v nich 

odučených, dále jsou u každého dne uvedena jména vyučujících. Celkem bylo odučeno 5502 hodin za období září 

2016 – červen 2017. 
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Název klíčové aktivity 
 KA03  
(KA3)Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci 
projektu. 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1.7.2016 – 30.6.2017 

Popis realizace  

Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří byli proškoleni, budou využívat nabyté znalosti ve výuce žáků. Jednotliví 
partneři předpokládají, že se učitelé budou dále vzdělávat v rámci DVPP, placeného z prostředků školy 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

Veškerá zařízení, která byla zakoupena z prostředků projektu, slouží ke každodenní výuce žáků naší školy a 
používají se i ve sdílené výuce žáků ZŠ. Pedagogičtí pracovníci tudíž využívají nabyté znalosti a dovednosti 
v této výuce a nadále své znalosti rozšiřují.  Učitel odborného výcviku pan Leníček absolvoval týdenní školení 
v SRN na téma Rovnání karoserií metodou PDR, v rámci kterého si rozšířil své znalosti o nejmodernější postupy 
v této problematice. 
  

 

4 

Název klíčové aktivity 

KA15 
(KA11) Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného 
a technického vzdělávání popř. pro integraci žáků se zdravotním postižením 
do výuky 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1.7.2016 – 30.6.2017 

Popis realizace  

Všechny stavební úpravy budou využívány po celou dobu udržitelnosti a pokud to umožní finanční prostředky, 
budou se upravovat i další prostory. 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

 Stavební úpravy byly provedeny za účelem co nejefektivnějšího využívání nově zakoupených technologií a 
vytvoření příjemného pracovního prostředí, které bude motivovat žáky školy i žáky základních škol ke studiu 
technických oborů. Všechny tyto učebny a pracoviště jsou využívány a domníváme se, že zcela splňují to, co 
jsme očekávali – moderní a atraktivní způsob výuky v příjemném  a motivujícím prostředí. 
  



 
 

6 
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Název klíčové aktivity 
 KA07 
(KA12) Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ 
zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1.7.2016 – 30.6.2017 

Popis realizace  

Po dobu udržitelnosti projektu budou pokračovat pracovní dílny pro ZŠ z Vysokého Mýta. Předpokládá se, že 
proběhnou pro každou školu 2 návštěvy ve školním roce. 
 
Spolupracující ZŠ: 
 
1.        ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto 
2.        ZŠ Javornického Vysoké Mýto 
3.        ZŠ Choceňského Choceň 
 
 

 

 V rámci udržitelnosti v tomto monitorovacím období probíhají pracovní dílny ve spolupráci s 5  uvedenými 
základními školami. 
Žáci ZŠ Jiráskova se zúčastnili pracovních dílen dne 25.10. 2016 v počtu 25 žáků a 20.6.2017  v počtu 18 žáků., 
žáci ZŠ Choceň absolvovali sdílenou výuku 2.2.2017, a to v celkovém počtu 22 žáků, žáci ZŠ Javornického 
navštívili školu 24.10. 2016 v počtu 26 žáků a 20.6. 2017 v počtu 22 žáků . Uvedené návštěvy jsou doloženy 
prezenčními listinami  
VY_12_01 až VY_12_ 06.  Celkový počet žáků základních škol, kteří navštívili naši školu  v tomto školním roce je 
113. 
 
 
 
 
 

Výstup datum Škola 
Počet žáků 

VY_12_01 24.10. 2016 ZŠ Javornického VM 26 

VY_12_02 25.10.2016 ZŠ Jiráskova VM 25 

VY_12_03 2.2.2017 ZŠ Choceň 22 

VY_12_04 20.6.2017 ZŠ Javornického VM 22 

VY_12_05 20.6.2017 ZŠ Jiráskova VM 18 

VY   12  06 foto   

celkem   113 
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Název klíčové aktivity 

KA08 
(KA13) 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 

1.7.2016 – 30.6.2017 

Popis realizace  

Pro ZŠ ve Vysokém Mýtě bude pracovat jeden kroužek, který se bude scházet 4 hodiny v měsíci. 
1. 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosažených výstupů 

 V rámci udržitelnosti v tomto monitorovacím období pracují 3 zájmové kroužky na základních školách: 
na ZŠ Javornického Vysoké Mýto, ZŠ Proseč a ZŠ Luže s lektory Pravcem, Pištorou a Kaštánkem.  Celkem 
v kroužcích pracuje 22 žáků. 
 
 

VY_13_01 Pravec Jaroslav ZŠ Javornického VM 11 

VY_13_02 Kaštánek Miroslav ZŠ Luže 6 

VY_13_03 Pištora Václav ZŠ Proseč 5 

    

    

celkem   22 

 
 
  

 

 

Využití výstupů z projektů OP VK 

Popsat, které výstupy jakých projektů byly v daném monitorovacím období a jak využity - konkrétně - reg. č. 
projektu, název výstupu, typ výstupu, jak byl využit 

 

CZ.04.1.03/3.1.15.2/0293 IQ AUTO 
Zkušenosti nabyté pedagogickými pracovníky při stážích, které byly organizovány v tomto projektu, předávají 
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v rámci povinné výuky pracovních dílen žákům ZŠ i v průběhu udržitelnosti projektu.  
 
CZ.1.07/1.1.03/02.0044    Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech  
v Pardubickém kraji 
Učební pomůcky získané v tomto projektu se využívají při výuce praktických dílen, sdílení učeben: 
elektrický měřící panel, tester žhavících svíček, stříkací pistole, Gola sada, robot s příslušenstvím 
 
CZ.1.07/1.1.03/02.026     Volba povolání v Pardubickém kraji 
Zkušenosti, znalosti a vědomosti nabyté při exkurzích a stážích ve firmách, které proběhly v tomto projektu, 
zúročují lektoři při svých činnostech ve volnočasových aktivitách i v procesu přípravy pracovních dílen 
 
CZ.1.07/1.5.00/34.0374  inovace vzdělávacích metod EU 
DUMy 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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11Příloha MZ – partner 11  
 

1. MZ o zajištění udržitelnosti 
 

Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji 

 

Část 1 - Identifikační údaje 

  

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

 

Pořadí monitorovací zprávy o 
zajištění udrţitelnost 

1 

Monitorovací období 1.7.2015 – 29.2.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

  

 

Část 2 - Klíčové aktivity 

1 

Název klíčové aktivity 
 KA01  
(KA1) Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a 
střediska praktického vyučování 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1.7.2015 – 29.2.2016 
 

Popis realizace v rámci udrţitelnosti projektu 

Vyuţití nakoupených zařízení po celou dobu udrţitelnosti projektu a doplňování o další moderní zařízení, která 
budou nakoupena z jiných prostředků. 
 
Inovované učebny:  
1. Ruční a strojní obrábění 
2. Měření a diagnostika 
3. Svařování 
4. Opravy karoserií 
5. Učebna obrábění CNC 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosaţených výstupů 

Inovované učebny jsou vyuţívány k pravidelné výuce ţáků ISŠT a dále ţáky 3 základních škol, které v rámci 
udrţitelnosti projektu absolvují 1 pracovní dílnu v kaţdém pololetí tohoto školního roku. Jedná se o ZŠ Jiráskova, 
ZŠ Javornického a ZŠ Choceň. 
Ţáci jmenovaných základních škol v průběhu pracovní dílny navštíví inovované učebny, aktivně se seznámí  
s novými technologiemi a prakticky si procvičí postupy jednotlivých činností s vybavením dané učebny či 
pracoviště. 

 

 

2 

Název klíčové aktivity 
 KA02  
(KA2)Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a 
spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1.7.2015 – 29.2.2016 
 

Popis realizace  
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Vyuţití inovovaných učeben jak partnerskými školami, tak i spolupracující základními školami. Nakoupená 
zařízení budou doplňována o další přístroje a pomůcky, na které školy pouţijí prostředky ze svého rozpočtu nebo 
z jiných zdrojů. Výuka bude probíhat v souladu se ŠVP jednotlivých škol. Počet hodin bude odpovídat 
plánovanému počtu hodin v ŠVP studijních oborů jednotlivých partnerů 
 
Inovované učebny:  
1. Ruční a strojní obrábění 
2. Měření a diagnostika 
3. Svařování 
4. Opravy karoserií 
5. Učebna obrábění CNC 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosaţených výstupů 

výstup učebna měsíc Počet hodin  

VY_02_01_inv Svařování září 120 

VY_02_02_inv Ruční a strojní obrábění září 120 

VY_02_03_inv Opravy karoserií září 108 

VY_02_04_inv Měření a diagnostika září 120 

VY_02_05_inv Obrábění CNC září 116 

VY_02_06_inv Obrábění CNC říjen 104 

VY_02_07_inv Měření a diagnostika říjen 108 

VY_02_08_inv Opravy karoserií říjen 108 

VY_02_09_inv Ruční a strojní obrábění říjen 108 

VY_02_10_inv Svařování říjen 108 

VY_02_11_inv Obrábění CNC listopad 104 

VY_02_12_inv Měření a diagnostika listopad 108 

VY_02_13_inv Opravy karoserií listopad 108 

VY_02_14_inv Ruční a strojní obrábění listopad 108 

VY_02_15_inv Svařování listopad 108 

VY_02_16_inv Obrábění CNC prosinec 87 

VY_02_17_inv Měření a diagnostika prosinec 84 

VY_02_18_inv Opravy karoserií prosinec 90 

VY_02_19_inv Ruční a strojní obrábění prosinec 84 

VY_02_20_inv Svařování prosinec 84 

VY_02_21_inv Svařování leden 114 

VY_02_22_inv Ruční a strojní obrábění leden 84 

VY_02_23_inv Opravy karoserií leden 114 

VY_02_24_inv Měření a diagnostika leden 114 

VY_02_25_inv Obrábění CNC leden 110 

VY_02_26_inv Měření a diagnostika únor 96 

VY_02_27_inv Obrábění CNC únor 91 

VY_02_28_inv Opravy karoserií únor 66 

VY_02_29_inv Ruční a strojní obrábění únor 96 

VY_02_30_inv Svařování únor 96 

celkem   3066 
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Ve výstupech VY_02_01_inv až  VY_02_30_inv  jsou doloženy rozvrhy hodin jednotlivých učeben a počty hodin v nich 

odučených, dále jsou u každého dne uvedena jména vyučujících. Celkem bylo odučeno 3066 hodin za období září 

2015 – únor 2016. 

 
  

 

3 

Název klíčové aktivity 
 KA03  
(KA3)Vzdělávání PP k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci 
projektu. 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1.7.2015 – 29.2.2016 

Popis realizace  

Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří byli proškoleni, budou vyuţívat nabyté znalosti ve výuce ţáků. Jednotliví 
partneři předpokládají, ţe se učitelé budou dále vzdělávat v rámci DVPP, placeného z prostředků školy 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosaţených výstupů 

Veškerá zařízení, která byla zakoupena z prostředků projektu, slouţí ke kaţdodenní výuce ţáků naší školy a 
pouţívají se i ve sdílené výuce ţáků ZŠ. Pedagogičtí pracovníci tudíţ vyuţívají nabyté znalosti a dovednosti 
v této výuce a nadále své znalosti rozšiřují.  Učitel odborného výcviku pan Leníček absolvoval týdenní školení 
v SRN na téma Rovnání karoserií metodou PDR, v rámci kterého si rozšířil své znalosti o nejmodernější postupy 
v této problematice. 
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Název klíčové aktivity 

KA15 
(KA11) Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného 
a technického vzdělávání popř, pro integraci ţáků se zdravotním postiţením 
do výuky 
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Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1.7.2015 – 29.2.2016 

Popis realizace  

Všechny stavební úpravy budou vyuţívány po celou dobu udrţitelnosti a pokud to umoţní finanční prostředky, 
budou se upravovat i další prostory. 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosaţených výstupů 

 Stavební úpravy byly provedeny za účelem co nejefektivnějšího vyuţívání nově zakoupených technologií a 
vytvoření příjemného pracovního prostředí, které bude motivovat ţáky školy i ţáky základních škol ke studiu 
technických oborů. Všechny tyto učebny a pracoviště jsou vyuţívána a domníváme se, ţe zcela splňují to, co 
jsme očekávali – moderní a atraktivní způsob výuky v příjemném  a motivujícím prostředí. 
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Název klíčové aktivity 
 KA07 
(KA12) Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku ţáků ZŠ 
zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1.7.2015 – 29.2.2016 

Popis realizace  

Po dobu udrţitelnosti projektu budou pokračovat pracovní dílny pro ZŠ z Vysokého Mýta. Předpokládá se, ţe 
proběhnou pro kaţdou školu 2 návštěvy ve školním roce. 
 
Spolupracující ZŠ: 
 
1.        ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto 
2.        ZŠ Javornického Vysoké Mýto 
3.        ZŠ Choceňského Choceň 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosaţených výstupů 

 V rámci udrţitelnosti probíhají pracovní dílny ve spolupráci s 3 výše uvedenými základními školami. 
Ţáci ZŠ Jiráskova se zúčastnili pracovních dílen dne 26.10. 2015 v počtu 61 ţák, ţáci ZŠ Choceň absolvovali 
sdílenou výuku 26.10. 2015 a 10.12. 2015, a to v celkovém počtu 76 ţáků, ţáci ZŠ Javornického navštívili školu 
18.12.2015 v počtu 43 ţáků. Uvedené návštěvy jsou doloţeny prezenčními listinami  
VY_12_01 aţ VY_12_ 04.  Celkový počet ţáků základních škol, kteří navštívili naši školu v 1.pololetí je 180. 
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Výstup datum Škola 
Počet ţáků 

VY_12_01 26. 10.  2015 ZŠ Choceň 48 

VY_12_02 10. 12. 2015 ZŠ Choceň 28 

VY_12_03 26.10. 2015 ZŠ Jiráskova 61 

VY_12_04 18.12. 2015 ZŠ Javornického 43 

VY_12_05 foto -- -- 

celkem   180 
 

 

6 

Název klíčové aktivity 

KA08 
(KA13) Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na 
přírodovědné a technické vzdělávání pro ţáky ZŠ s vyuţitím moderních 
učeben/dílen/laboratoří 

Období realizace v rámci 
monitorovacího období 

1.7.2015 – 29.2.2016 

Popis realizace  

Pro ZŠ ve Vysokém Mýtě bude pracovat jeden krouţek, který se bude scházet 4 hodiny v měsíci. 
1. 
 

Popis realizace klíčové aktivity v monitorovacím období včetně popisu dosaţených výstupů 

 V rámci udrţitelnosti v tomto monitorovacím období pracují 3 zájmové krouţky na základních školách: 
na ZŠ Javornického Vysoké Mýto, ZŠ Proseč a ZŠ Luţe s lektory Pravcem, Pištorou a Burianem.  Kromě těchto 
krouţků začaly pracovat ještě 2 technické dílny na ISŠT Vysoké Mýto, a to: dílna programování CNC strojů, 
práce s 3D tiskem a laserem pod vedením učitele odborného výcviku p. Brabce a dále také dílna zaměřená na 
rovnání karoserií automobilů – rovnání PDR s vyuţitím zakoupeného vybavení, kterou organizuje učitel OV 
p.Leníček. Celkem v krouţcích pracuje 44 ţáků. 
 
 

VY_13_01 Pravec Jaroslav ZŠ Javornického VM 13 

VY_13_02 Pištora Václav ZŠ Proseč 6 

VY_13_03 Burian Michal ZŠ Luţe 11 

VY_13_04 Leníček Petr ISŠT Vysoké Mýto  
Rovnání karoserií 

8 

VY_13_05 Brabec Václav ISŠT Vysoké Mýto 
Programování a počítačová 
grafika 

6 

celkem   44 

 
 
  



 
 

7 
 

 

 

Vyuţití výstupů z projektů OP VK 

Popsat, které výstupy jakých projektů byly v daném monitorovacím období a jak vyuţity - konkrétně - reg. č. 
projektu, název výstupu, typ výstupu, jak byl vyuţit 

 

CZ.04.1.03/3.1.15.2/0293 IQ AUTO 
Zkušenosti nabyté pedagogickými pracovníky při stáţích, které byly organizovány v tomto projektu, předávají 
v rámci povinné výuky pracovních dílen ţákům ZŠ i v průběhu udrţitelnosti projektu.  
 
CZ.1.07/1.1.03/02.0044    Zvyšování motivace žáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech  
v Pardubickém kraji 
Učební pomůcky získané v tomto projektu se vyuţívají při výuce praktických dílen, sdílení učeben: 
elektrický měřící panel, tester ţhavících svíček, stříkací pistole, Gola sada, robot s příslušenstvím 
 
CZ.1.07/1.1.03/02.026     Volba povolání v Pardubickém kraji 
Zkušenosti, znalosti a vědomosti nabyté při exkurzích a stáţích ve firmách, které proběhly v tomto projektu, 
zúročují lektoři při svých činnostech ve volnočasových aktivitách i v procesu přípravy pracovních dílen 
 
CZ.1.07/1.5.00/34.0374  inovace vzdělávacích metod EU 
DUMy se vyuţívají při praktických dílnách, zvláště IKT 
 
CZ.1.7./1.2.13/03.005      Nevzdávej to 
Učební pomůcky získané v tomto projektu se vyuţívají 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 

 

  

 


