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Zápis ze setkání ředitelů a pedagogů škol ORP Tachov
Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí, rozvoj kompetencí
v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství
Termín konání
Čas konání
Místo konání
Počet účastníků

23. října 2017
14:30 – 16:30 hod.
MAS Zlatá cesta, o.p.s., Tachov,
Pivovarská 281
4 + 2 realizátoři MAP

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Přivítání a úvod
Prezentace o SPŠ, Tachov, Světce 1 – Mgr. Jana Hrčková
Diskuze
Závěr

Průběh jednání:
1. Přivítání a úvod
Jednání zahájila slečna Bošková. Přivítala přítomné a objasnila důvod dnešního setkání. Uvedla,
že prezentaci Střední průmyslové školy Tachov, Světce (SPŠ) lze vnímat jako podnět k rozvoji nebo
zefektivnění případné spolupráce mezi Střední průmyslovou školou a základními školami v ORP.
2. Prezentace SPŠ Tachov, Světce
Na úvod Mgr. Jana Hrčková krátce pohovořila o historii odborného školství. Představila Střední
průmyslovou školu Tachov, Světce 1. Škola je poskytovatelem odborného vzdělávání od roku 1955.
Paní ředitelka prezentovala vzdělávací nabídku školy - obory zakončené maturitní zkoušku i výučním
listem. Zmínila se o skutečnosti, že do budoucna bude zavedena robotizace a některé obory již
nebudou potřeba. Jiné obory však budou zapotřebí stále, protože lidský faktor nelze nahradit (např.
truhláři, zedníci).
Byly představeny aktivity, které škola nabízí svým žákům. Škola realizuje rozvojové a motivační
projekty, např. „CATIA 5“, kde se žáci učí základním praktickým postupům, které skutečně upotřebí
v praxi. Pracovníci, kteří již znají základní postupy, jsou pro zaměstnavatele atraktivnější a mají tak
větší šanci při uplatnění na trhu práce. Dále se žáci školy mohou účastnit soutěží (např. Kája Hoblík,
Kovo junior). Žákům jsou nabízeny přeshraniční výměnné pobyty, dlouhodobé zahraniční stáže,
MAS Zlatá cesta, o. p. s., Pivovarská 281, 347 01 Tachov, tel.: 373 700 804
mobily: 723 321 690, 723 321 661, e-mail: mas@zlatacesta.cz

specializační kurzy, a další. Škola má několik vedlejších pracovišť – technických dílen, kde probíhá
praktická výuka nebo doškolování zaměstnanců firem.
Střední průmyslová škola pomocí dotačních titulů nakoupila nákladné vybavení, např. CNC
obráběcí stroje jak pro kovoobrábění, tak pro dřevoobrábění, programovací stanice, vybavení dílny
pro svařování, 3D tiskárny, čtečky pro zvýšení čtenářské gramotnosti. Při výuce se využívají speciální
softwary (např. Wolfram mathematika). Byly vybudovány a vybaveny nové odborné učebny a dílny.
Sdružení TEO podporuje technické vzdělávání od roku 2004. Firmy zastoupené v tomto sdružení
finančně přispívají na propagaci školy, poskytují materiál na výuku a další náklady nezbytné pro
technické vzdělávání. Především však umožňují žákům školy odbornou praxi ve svých provozech.
Podporují tak vývoj specializovaných pracovníků, svých budoucích zaměstnanců.
Pro žáky základních škol nabízí SPŠ, Tachov, Světce 1 zájmové technické kroužky. Se všemi
tachovskými základními školami má střední škola podepsanou dohodu o spolupráci. Dne 10. 11. 2017
proběhne v Muzeu Českého lesa v Tachově workshop „Den vědy a techniky“ zaměřený na
mechaniku, elektroniku a robotiku.
SPŠ Tachov Světce je zapojena do Šablon II. pro SŠ v oblasti doučování žáků, dalšího rozvoje
spolupráce se zaměstnavateli, inkluze. Od září 2017 je zahájena Dětská technická univerzita na ZČU,
FS. V únoru 2018 bude pilotní ověření v SPŠ, Tachov, Světce 1.

3. Diskuze
Přítomná zástupkyně základní školy se zeptala, jakým způsobem probíhá inkluze na SPŠ Tachov
Světce. Mgr. Jana Hrčková reagovala, že kvůli bezpečnosti práce je ze zdravotních důvodu možnost
inkluzivního vzdělávání téměř nepřijatelná. Vždy záleží na konkrétním případu, drobná omezení lze
akceptovat. Mnohá zdravotní omezení nelze sloučit s prací v technických oborech.
Přítomné zajímalo, zda a jakým způsobem kontroluje škola žáka v praxi. Jakým způsobem
je ošetřeno, jestli žáci opravdu vykonávají práce nezbytné pro vzdělání v oboru a zda nejsou
„využíváni“ pouze na pomocné práce. Ředitelka SPŠ vysvětlila, že s podniky, v nichž probíhá praxe,
mají podepsané smlouvy. Ve smlouvách je ošetřena věcná náplň praktického vzdělávání. Žáci jsou
kontrolováni mistrem, který fyzicky objíždí firmy a kontroluje docházku, výstupy, apod. Tuto kontrolu
je SPŠ schopna zajistit i ve vzdálenějších městech.
Během diskuze byl zmíněn problém s rostoucí věkovou hranicí učitelů. Na vzdělání učitelů
technických oborů jsou kladeny velmi vysoké nároky. Pedagogové, kteří splňují podmínky vzdělání,
raději volí práci ve firmách než ve školství z důvodu vyššího finančního ohodnocení.
Dne 7. listopadu 2017 proběhne ve společenském sále kina Mže v Tachově již tradiční prezentace
škol. Vize této akce byla udržet děti v regionu, nabídnout jim obory vzdělání v blízkosti místa bydliště.
Bylo konstatováno, že se zde prezentují i školy se stejnými obory z jiných regionů, což je pedagogy
vnímáno negativně. Je potřeba, aby mladí lidé zůstávali v regionu.
4. Závěr
Slečna Bošková poděkovala všem za účast a setkání ukončila.
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Zapsala:

VR
Marie Bošková

Ověřila:

VR
Mgr. Jana Hrčková

V Tachově dne 26. října 2017

Příloha: Prezenční listina
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