Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná do června 2015, bude moci celkem 22 středních
škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických
předmětů a přírodovědných věd. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze
státního rozpočtu České republiky.
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a technické
obory jsou dnes velmi potřebné a ţáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce.
Realizací projektu nedojde pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů
zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň by se mělo vzdělávání v těchto oborech propojit
mezi středními a základními školami. Navíc projekt podporuje i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity,
zaměřené na podporované odborné oblasti.

Střední průmyslová škola ve Vlašimi je víceoborovou školou zaměřenou na technické obory.
Vzhledem k finanční náročnosti na vybavení jednotlivých oborů potřebnou technikou, učebními
pomůckami, v intencích jejího vlastního dlouhodobého záměru rozvoje školy, musí vedoucí
pracovníci školy hledat další mimorozpočtové zdroje financování tak, aby škola nejenom naplňovala
svůj záměr kurikulárního rozvoje ve vazbě na ŠVP, ale aby také mohla realizovat odpovídajícím
způsobem svou výuku a naplňovala tak podmínky pro vytvoření skutečného centra odborného
vzdělávání a to především v povinném vzdělávání ţáků školy, ale i pro uchazeče ze základních škol.
Důleţitým faktorem je i klesající zájem uchazečů ze strany ţáků základních škol o technické a
přírodovědní vzdělávání. Chce-li se SPŠ ve Vlašimi zodpovědně věnovat vzdělávacím aktivitám,
musí svou výuku modernizovat a přizpůsobovat současným trendům a potřebám přírodovědného a
technického vzdělávání.
Tento projekt škole umoţní propojit všechny její dlouhodobé záměry a to jak ve zkvalitnění
vzdělávacího procesu, tak i v rozšíření spolupráce se základními školami, dalšími středními školami
a současně navazovat uţší kontakty s vysokými školami i s technickou praxí a jejími odborníky.

Projekt je vypsán v době, kdy se na trhu práce začíná výrazně projevovat nedostatek
kvalifikovaných pracovníků, a to jak absolventů učebních oborů, maturantů s technickým odborným
vzděláním, tak i vysokoškoláků s tímto zaměřením. Tento projekt je jednou z moţností jak posílit
technické střední školy a umoţnit jim potřebný rozvoj.
Spolu s plánovanou vertikální i horizontální provázaností ve vzdělávacím systému, bude mít projekt,
při správném uchopení, vliv na rozhodování ţáků ZŠ při výběru svého budoucího povolání.
Škola má dobré výchozí postavení ve všech třech nosných oborech a po doplnění svého zázemí
můţe působit jako skutečné centrum odborné přípravy. Projek umoţní SPŠ provádět kvalitní a
moderní vzdělávání podle poţadavků ŠVP, tak i podle potřeb sociálních partnerů.
Výuka CNC techniky zaměřená na programování, seřizování a obsluhu numericky řízených strojů v
oblasti strojírenství patří mezi nejnáročnější úkoly. Pro zkvalitnění výuky ţáků SŠ a VČA ţáků i ZŠ
škola potřebuje doplnit své vybavení o:
VÝUKOVÝ CNC SOUSTRUH S POHÁNĚNÝMI NÁSTROJI, zaměřený na obrábění rotačních
součástí s víceosým řízením a poloprovozní VÝUKOVÝ CNC FRÉZOVACÍ A VRTACÍ CENTRUM
pro frézařské a vrtařské práce.
Tyto dva stroje, s moţností výměny řídicích systémů (FANUC, SINUMERIK a HEIDENHAIN)
urychlují výuku dané problematiky a současně umoţňují na jednom stroji výuku s více CNC řídicími
systémy, jak poţaduje praxe.
Oba uvedené stroje jsou vybaveny potřebným nářadím a nástroji, tak aby výuka mohla probíhat
okamţitě po instalaci stroje.
Rovněţ volba těchto strojů je vedena i snahou, aby s těmito stroji mohli pracovat ţáci základních
škol v rámci pracovního vyučování, které pro ně bude škola organizovat.
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CNC SOUSTRUH S POHÁNĚNÝMI NÁSTROJI - kvalitní výuka programování, seřizování a obsluhy
CNC strojů vyţaduje i procvičování na průmyslovém produkčním stroji – coţ je trvalý poţadavek
firem, kam absolventi školy nastupují.
Za účelem naplnění takovéhoto oprávněného poţadavku firem, potřebujeme školní strojní dílnu
vybavit strojem, který umoţní ţákům práci v 5osém reţimu za provozních podmínek.
Rovněţ u tohoto stroje je součástí vybavení nářadím a nástroji, které umoţní okamţité zahájení
výuky po instalaci stroje.
Tento stroj bude rovněţ slouţit i ţákům základních škol, kde za pomoci společného učení se ţáky
vyšších ročníků SPŠ budou mít moţnost seznámení s průmyslovými numericky řízenými stroji.
V oblasti pracoviště CNC strojů je počítáno i se zájmovým krouţkem jak ţáků ZŠ, tak ţáků SPŠ.
Uvedené pracoviště bude k dispozici dalším středním školám, které uvedenou problematiku vyučují
a nemají takový časový prostor na vlastní výuku a tím i potřebné vybavení. Škola počítá, ţe v této
oblasti bude fungovat jako středoškolské odborné centrum pro CNC stroje.
CNC DŘEVOOBRÁBĚCÍ CENTRUM - CNC technika silně proniká i do truhlářské a především
nábytkářské praxe, za účelem odpovídající výuky v oblasti odborného výcviku a praktického
vyučování oborů truhlář a nábytkář potřebuje škola doplnit truhlářské a nábytkářské dílny o CNC
DŘEVOOBRÁBĚCÍ CENTRUM.
Rovněţ u tohoto stroje je součástí výbavy veškeré potřebné nářadí a nástroje umoţňující zahájení
výuky ihned po instalaci a oţivení stroje.
I zde je počítáno se společnou výukou ţáků základních škol za pomoci společného učení se ţáky
vyšších ročnímů SPŠ v oblasti CNC zpracování dřeva, další vyuţití je plánováno v rámci zájmového
krouţku a přípravy sad materiálů pro pracovní vyučování spolupracujících základních škol.
Je uzavřena dohoda se SOU stavebním v Benešově, ţe tato škola bude vyuţívat toto vybavení pro
odbornou a praktickou přípravu svých ţáků v oboru truhlář
Laboratoř mechatroniky
Součástí realizace dovybavení této dílny je i sada stavebnic MERKUR pro počáteční seznámení s
touto problematikou. Vybavení umoţní zapojení ţáků do soutěţí SOČ, tvorbu praktických
maturitních projektů a samozřejmě i společnou výuku ţáků základních škol ve spolupráci se ţáky
SPŠ. Vyuţití je plánováno i v rámci zájmového krouţku.
Elektrotechnika a fyzika
Z důvodu dalšího zkvalitnění výuky potřebujeme v části, kde se vyučuje elektrotechnika doplnit
vybavení tak, aby bylo moţné cvičení provádět ve dvojicích, zaměstnat celou skupinu ţáků a
dosáhnout tak lepší produktivity ve výuce.
V laboratoři jsou plánovány společné vyučovací jednotky pro ţáky základních škol pod vedením
vyučujících z jejich ZŠ a vyučujícího ze SPŠ, vybavení elektrolaboratoře je zaměřeno i na vyuţívání
ve volném čase v rámci zájmového krouţku.
Fyzikální laboratoř potřebuje doplnění o prvky umoţňující její výuku i populární formou. Je to jeden
z nejtěţších středoškolských předmětů a ve výuce je nutné uplatňovat nové metody a přístupy. Z
tohoto důvodu je v rámci projektu v souladu se ŠVP navrţeno doplnění potřebného vybavení.
Chemická laboratoř
Pro podporu výuky tohoto předmětu potřebuje škola doplnit a rozšířit především vybavení chemické
laboratoře o zabezpečené skladovací prostory, chemické sklo a některé pomůcky potřebné k
rozšíření výuky.
Laboratoř chemie a fyziky je společná a jsou v ní plánovány i společné vyučovací jednotky pro ţáky
základních škol pod vedením vyučujících jak ze ZŠ, tak i vyučujícího ze SPŠ, vybavení laboratoře je
zaměřeno i na vyuţívání ve volném čase v rámci zájmového krouţku.
Do volnočasových aktivit budou zahrnuty i zábavná odpoledne s chemií a fyzikou, či chemie a
ţivotní prostředí.
Chemická laboratoř jiţ prokázala své opodstatnění především ve výuce v technickém lyceu.
Praktická cvičení vnesla do výuky úplně jiný rozměr a jednoznačně zvýšila zájem ţáků jak o výuku
tohoto předmětu, tak i o pokračování ve studiu na vysoké škole.
Pro podporu výuky tohoto předmětu potřebuje škola doplnit a rozšířit především vybavení chemické
laboratoře o zabezpečené skladovací prostory, chemické sklo a některé pomůcky potřebné k
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rozšíření výuky.
Laboratoř chemie a fyziky je společná a jsou v ní plánovány i společné vyučovací jednotky pro ţáky
základních škol pod vedením vyučujících jak ze ZŠ, tak i vyučujícího ze SPŠ, vybavení laboratoře je
zaměřeno i na vyuţívání ve volném čase v rámci zájmového krouţku.
Do volnočasových aktivit budou zahrnuta i zábavná odpoledne s chemií a fyzikou, či chemie a
ţivotní prostředí.
Stavebnictví – geodézie - v rámci tohoto oboru potřebuje škola doplnit učebními pomůckami
předmět geodézie. Aby byl tento předmět vyučován v souladu se ŠVP pouţívá vyučující
své soukromé pomůcky, coţ je vzhledem k ceně jeho profesionálního vybavení rizikové a také málo
produktivní.
Doplnění o plánované vybavení, umoţní vyučujícímu praktická cvičení a práci s více skupinami
ţáků, a tím i dosaţení lepší produktivity výuky tohoto předmětu. Jak pro ţáky niţších ročníků SPŠ
tak i pro ţáky základních škol je určena souprava pro začínající geometry GEOBRČKO.
U tohoto předmětu je uvaţováno o praktické výuce vyučujícím SPŠ přímo na spolupracujících
základních školách v návaznosti na jejich ŠVP a ve vhodných předmětech.
Jelikoţ i ve stavebnictví je plánován v rámci volnočasových aktivit krouţek zaměřený na modelování
staveb a zeměměřičství.
Laboratoř technických a technologických měření - v rámci zabezpečení výuky dle ŠVP ve
strojírenských oborech, ale částečně i v oboru nábytkářství potřebuje doplnit technickým vybavením
umoţňujícím vyuţívat současné systémy zaměřené automatizované získávání technických a
technologických údajů a jejich počítačové a grafické zpracování. Tato laboratoř je jiţ částečně
vybavena digitálními měřidly, která při doplnění o potřebné pomůcky umoţní zvýšit vyuţitelnost
těchto měřidel a ţáci se tak naučili pracovat s moderními měřidly a vyuţívat současných softwarů.
Vhodným doplněním laboratoře vznikne pracoviště odpovídající poţadavkům kurikulárního reformy
ve výuce těchto cvičení dle ŠVP a rovněţ toto pracoviště bude vhodné pro vyuţití při společné
výuce se ţáky základních škol.
Odborná učebna programování CNC strojů – tato učebna je vybavena vyučovacími CNC stroji ve
spojení s programátorskými pracovišti, při výuce tohoto předmětu se ţáci dělí na skupiny max. o 12
ţácích. Tato učebna – dílna odborného výcviku se nachází na odloučeném pracovišti školy v Luční
ulici, vzdálené od místa teoretického vyučování a laboratoří 1 km.
Škole se daří získávat speciální software za nízké ceny, nebo zdarma. V případě tohoto projektu se
jedná o software pro CNC stroje, umoţňující programovat na PC. Tento speciální software je však
náročný na hardwere, především v oblasti operační paměti, grafické kardy a dalších částí
umoţňující vyuţívat celou řadu postprocesorů. Rovněţ zobrazovací jednotka (monitor) musí
splňovat náročnější poţadavky na grafiku umoţňující realizaci simulací programování a obrábění.
Moderní CNC stroje jsou s PC propojeny prostřednictvím Ethernet karet a umoţňují tak dálkové
připojení k PC.
Rovněţ koncepce této učebny je řešena tak, aby umoţňovala jak společnou výuku ţáků SPŠ se
ţáky spolupracujících základních škol, tak i výuku pro ţáky jiných sdruţených středních škol,
případně i pro výuku vysokoškoláků.
V plánu projektu je i vyuţití spolu s CNC dílnou pro zájmový krouţek ţáků základních škol.
Odborná učebna programování 5osých CNC strojů – tato učebna je určena pro strojírenské
obory, kde je provázána výuka CAD/CAM, tedy modelování strojních součástek za vyuţití softwaru
SOLIDWORKS a převádění (generování) vymodelovaných součástí do CNC programů. Součástí
dodávek CNC strojů v rámci projektu je i vybavení odpovídajícím softwarem od partnerských firem
pro 16 + 1 PC. Opět současným poţadavkům na tento software neodpovídají PC v této odborné
učebně. Učebna patří do oblasti teoretického vyučování a výuka zde probíhá v rámci konstrukčních
cvičení. Poţadavky na učebnu jsou dány ŠVP ve strojírenských oborech. Ve výuce v této odborné
učebně se ţáci dělí na dvě skupiny, u kombinovaných tříd podle oborů.
Učebna je vyuţívána na výuku i dalších předmětů, škola má i kombinované třídy strojírenství a
nábytkářství a výuka tak probíhá paraelně. Software v učebně umoţňuje výuku minimálně tří
předmětů (strojírenství, programovací stanice HEIDENHAIN a základy VT – Windows a OFFICE).
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Odborná učebna programování 3osých CNC strojů v truhlářské a nábytkářské výrobě – tato
učebna je určena pro dřevoobory – truhlář a nábytkář, kde je rovněţ provázána výuka CAD/CAM,
tedy modelování strojních součástek za vyuţití softwaru SPIRIT a KOVOPROG, i zde se jedná o
převádění (generování) vymodelovaných součástí (nábytkových prvků) do CNC programů. Součástí
dodávky CNC stroje v rámci projektu je i vybavení odpovídajícím softwarem od partnerských firem
pro 16 + 1 PC. Současné poţadavky těchto softwarů na PC jsou na takové úrovni, ţe si ţádují jejich
výměnu (operační paměť, grafická karta, procesor, monitor, napájení, základní deska).
Učebna patří do oblasti teoretického vyučování a výuka zde probíhá v rámci konstrukčních cvičení.
Poţadavky na učebnu jsou dány kurikulární reformou dle ŠVP ve strojírenských oborech. Ve výuce
v této odborné učebně se ţáci dělí na dvě skupiny, u kombinovaných tříd podle oborů.
Truhlářské dílny – výuka tohoto oboru si ţádá věnování značné pozornosti praktické přípravě ţáků.
Podle ŠVP musí být absolventi školy dobře připraveni nejenom nábytek navrhovat, ale i řídit jeho
výrobu. Za tím účelem potřebuje škola doplnit dílny o potřebné vybavení. V posledním ročníku byla
rozšířena výuka praxe a ţáci ve své maturitní práci musí nábytek dle zadání nejenom navrhnout, ale
i podle návrhu vyrobit. Za tím účelem musí projít i základní truhlářskou přípravou. Doplněním dílen
vytvoříme potřebné předpoklady pro řádnou přípravu ţáků dle poţadavků ŠVP.
V této dílně počítáme i s realizací společné výuky ţáků základních škol se ţáky SPŠ a v rámci
volnočasových aktivit s realizací zájmového krouţku (truhlářské práce, modelování nábytku a
programování CNC dřevoobráběcího centra), dále pro ţáky SPŠ dřevořezba.

V oblasti vertikálního síťování škola má celkem jasnou představu spolupráce se základními školami,
které přislíbily účast v tomto projektu. Všechny modernizované učebny, laboratoře a dílny budou dle
zájmu přístupny ţákům a vyučujícím ze základních škol.
Pro ţáky základních škol je připraven soubor zájmových krouţků se zaměřením na:
• elektrotechniku
• mechatroniku a robotiku
• programování a práce s výukovými CNC stroji ve strojírenství
• nábytkářství a truhlářství + programování a obsluha CNC dřevoobráběcího centra
• modelování ve stavebnictví a zeměměřičství
• krouţek chemie a fyziky zábavnou formou
SPŠ zajistí všem spolupracujícím školám projektové dny - exkurzi do firem dle jejich uváţení, kde
má SPŠ navázány dobré vzájemné vztahy a kde probíhá moderní výroba ve vhodném pracovním
prostředí.
1.
2.
3.
4.
5.

Vodní dílo Ţelivka - úpravna pitné vody Hulice
Sellier Bellot a.s.Vlašim
Velteko s.r.o.Vlašim
Erwin Junker a.s. Čtyřkoly
BAES a.s. Benešov

Seznam zapojených ZŠ:
Základní škola Vlašim, Sídliště 968, 258 01 Vlašim
Základní škola Vlašim, U Vorliny 1500, 258 01 Vlašim
Základní škola Benešov, Dukelská 1818, 256 01 Benešov
Základní škola Čechtice, Na Lázni 335, 257 65 Čechtice
Základní škola Divišov, Na Sadech 260, 257 26 Divišov
Základní škola a MŠ Dolní Kralovice, Školní 1,
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257 68 Dolní Kralovice
Základní škola a mateřská škola Načeradec, Načeradec 270,
257 08 Načeradec
Základní škola a Mateřská škola Postupice, Školní 153,
257 01 Postupice

Udrţitelnost aktivit bude projektu je min. další 3 roky po jeho skončení (tzn. min. do června 2018).

Základní informace o projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč
Středočeským krajem“ financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a ze
státního rozpočtu ČR.
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Stručný obsah projektu:
Projekt svou povahou kopíruje potřebu na celorepublikové úrovni, nejen ve Středočeském kraji, a tou
je potřeba posílení přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách. V
návaznosti na podporu realizace kurikulární reformy škol poskytne investiční a neinvestiční podporu
s cílem zvýšení atraktivity výuky na odborných školách, zvýšení motivace a zájmu ţáků ZŠ a jejich
zapojení do studia přírodovědných a technických oborů. Dále dojde k propojení počátečního
vzdělávání se zaměstnavateli v
regionu, a tudíţ sladění poţadavků trhu práce a obsahu vzdělávání budoucích absolventů. Neméně
důleţitá je podpora výuky odborných předmětů v cizích jazycích, a to formou tvorby cizojazyčných
slovníků.
Cíle projektu:
Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a
ZŠ Středočeského kraje. Jde o zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a
vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující
nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání. Budou rozšířeny nabídky
volnočasových aktivit ţáků SŠ a ZŠ s vyuţitím nově
vybavených odborných učeben SŠ a odborného pedagogického zázemí SŠ. Atraktivní a zajímavá
výuka doplněná kvalitní praktickou náplní s vyuţitím zapojení kvalifikovaných odborníků z praxe bude
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významným krokem pro zvýšení motivace a zájmu ţáků o studium v uvedených oborech. Projekt si
klade za cíl rozvinout spolupráci mezi SŠ a ZŠ, přilákat ke studiu právě ţáky základních škol,
potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, kde jich je nedostatek. Svými
aktivitami projekt ovlivní ţádoucím směrem rozhodování ţáků při volbě povolání a jejich snazší
uplatnění na trhu práce. Projekt chce svými aktivitami přispět k vyrovnání rozdílu mezi nabídkou a
poptávkou na trhu práce. Je-li totiţ absolventů dostatek, neodpovídají kvalifikačně poţadavkům
zaměstnavatelů, coţ je právě způsobeno absencí moderního vybavení a nových technologií přímo ve
výuce, kde s nimi ţáci mohou pracovat. Seznámení s tímto vybavením aţ na pracovišti
zaměstnavatele není dobré ani pro jednu stranu. Investiční i neinvestiční vybavení škol podpoří
realizaci kurikulární reformy. Projekt řeší také spolupráci institucí počátečního vzdělávání se
zaměstnavateli. Přínosem oproti jiným projektům je z tohoto pohledu spolupráce středních a
základních škol, která umoţní následně spolupráci základních škol se zaměstnavateli. Kaţdá střední
škola zapojená do projektu bude spolupracovat s více základními školami a těmto školám umoţní
mimo jiné svým prostřednictvím vstup do světa zaměstnavatelů. Dalším cílem je zvyšování jazykové
vybavenosti ţáků.
Zdůvodnění potřebnosti:
Analýzy poptávky zaměstnavatelů po technicky a přírodovědně kvalifikované pracovní síle v ČR
dokumentují rostoucí potřebu odborníků a velmi nízkou nabídku takto připravených absolventů. Proto i
Středočeský kraj má podporu odborného vzdělávání a řemeslných oborů poţadovaných trhem práce
jako jednu z priorit v oblasti vzdělávání, jak je uvedeno v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Jedná se především o obory strojírenství, elektrotechnika,
potravinářské a zemědělské obory, stavebnictví.
Řada škol však nedisponuje dostatečným vybavením a nemůţe vzdělávat ţáky tak, jak by si
představovala a jak jim ukládá náplň jejich ŠVP. Školy tak nejsou schopné se současným vybavením
zajistit svým ţákům odbornost výuky takovým způsobem, aby byli konkurenceschopní na trhu práce.
Nedílnou součástí je taktéţ propojení se zaměstnavateli za účelem úprav v ŠVP odborných škol tak,
aby byla zajištěna rovnováha mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce. Spolupráce se
zaměstnavateli je velmi důleţitá z hlediska včasného nasměrování ţáků v souladu s potřebami trhu
práce. Zapojení ţáků základních škol má své opodstatnění, protoţe vzbuzení zájmu o přírodní vědy a
technické vzdělávání musí začít jiţ v 7. a 8 ročnících základní školy. Bude-li profese dostatečně
atraktivní, respektive pracovní náplň s ní spojená, bude také zájem ţáků vyšší. Takto připravené
odborné vzdělávání ve Středočeském kraji umoţní vyuţít demograficky příznivý vývoj, který by se měl
projevit po roce 2015 na ZŠ a posléze také na SŠ (Dlouhodobý záměr vzdělávání SČK). Svým
zaměřením na potřeby odvětví zemědělství, chemie, potravinářského průmyslu a strojírenství váţe na
produkční základnu Středočeského kraje. Váţe na závěry uvedené v Programu rozvoje územního
obvodu Středočeského kraje, kde je kraj hodnocený jako průmyslově-zemědělský s velkým počet
firem působících v kraji v průmyslu automobilovém, strojírenském, chemickém a potravinářském.
Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinou projektu jsou především ţáci škol a školských zařízení (SŠ, ZŠ), dále pracovníci
škol a školských zařízení (pedagogové SŠ, učitelé ZŠ) a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.
Ţáci základních škol se při volbě povolání rozhodují spíše podle atraktivity zvolené profese, neţ podle
potřeb trhu práce. Přírodovědné a technické vzdělávání není dostatečně atraktivní, aby vzbudilo zájem
ţáků, proto je potřeba ukázat jim reálná prostředí středních škol s ukázkami toho, jak vzdělávání
probíhá, co vše se budou učit a především, čemu se naučí. Z tohoto hlediska je nedílnou součástí
provést je reálným prostředím firem, aby si uvědomili, ţe současné technologie jsou jiţ na takové
úrovni, ţe i dělnické profese mohou být čisté a fungovat prostřednictvím počítačů, ţe ne vše je potřeba
dělat pracně mechanicky, ale dokáţí to za ně dělat stroje, pokud si je správně naprogramují.
Ţáci středních škol, kteří si technické a přírodovědné obory zvolili, budou mít moţnost pracovat
s moderními přístroji a technologiemi na půdě školy. S těmito technologiemi většinou pracují aţ ve
firmách při exkurzích.
Modernizace vybavení přispěje k zatraktivnění výuky a oboru jako takového a zvedne zájem o další
vzdělávání například na vysoké škole apod.
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Učitelé základních a středních škol budou realizovat výuku v modernizovaných učebnách a
s moderním vybavením, čímţ dojde ke zvýšení jejich odborných kompetencí a prostřednictvím
atraktivní výuky získají ke studiu více ţáků a vyvolají v nich větší zájem o přírodovědné a technické
obory. Cílová skupina pedagogických pracovníků a vedoucích pedagogických pracovníků získá
realizací projektu poznatky pro zkvalitnění ŠVP ZŠ a SŠ a realizaci vzdělávání v uvedených oborech s
vyuţitím nově pořízeného investičního a neinvestičního vybavení odborné výuky.
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