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Projektový záměr partnera č. 5 

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, p. o. 
 

 

Identifikační údaje střední školy 

Název střední školy SOŠ stavební Karlovy Vary, příspěvková organizace 

Adresa Nám. K. Sabiny 159/16, Karlovy Vary 

Začátek realizace 1. 1. 2018 - 30. 6. 2020 

Celkový rozpočet 2 047 237,08 Kč 

 

Zapojené základní školy / mateřské školy 

Název ZŠ  Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková 
organizace 

Adresa Krušnohorská 11, Karlovy Vary 

 

Název ZŠ  Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, příspěvková organizace 

Adresa 1. máje 1, Karlovy Vary 

 

Název MŠ 1. mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková 
organizace 

Adresa Komenského 7, Karlovy Vary 

 

 

Popis aktivit  

Název aktivity A1 - Motivační beseda s žáky ZŠ, MŠ 

Popis aktivity V rámci aktivity bude navázána spolupráce s pedagogy a s žáky dvou ZŠ 
a dětmi jedné MŠ. Při besedách budou podány informace o technických 
a řemeslných oborech a uplatnění absolventů na trhu práce s cílem 
zvýšit zájem žáků o tyto obory. Na této besedě budou pedagogové, žáci 
a děti informováni o plánovaných aktivitách školy v projektu. 

Cílová skupina  Žáci 2. stupně ZŠ, MŠ, učitelé 

Realizace aktivity Leden – únor 2018 
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Název aktivity A2 - Řemeslné dny pro žáky ZŠ 

Popis aktivity Prostřednictvím této aktivity dojde k zapojení žáků ZŠ do praktických 
pracovních činností na odborných pracovištích ve střední škole. Praktické 
činnosti budou prováděny ve třech oblastech:  
1. obor zedník, 
2. obor truhlář, 
3. obory instalatér, elektrikář a strojní mechanik 
Žáci získají přehled o práci, výrobcích a potřebnosti jednotlivých řemesel 
ve stavebnictví. Vyzkouší si práci s ručním nářadím i u strojů a se 
zařízením a s materiály, které se v jednotlivých profesích používají. 
Pedagogové ZŠ, kteří se aktivity zúčastní, získají poznatky k realizaci 
vlastních hodin tak, aby u žáků rozvíjeli dovednosti v polytechnice.  

Cílová skupina  Žáci 2. stupně ZŠ, SŠ, učitelé 

Realizace aktivity Březen – červen 2018 
Říjen – listopad 2018 
Březen – červen 2019 
Říjen – listopad 2019 
Duben – červen 2020 

 

Název aktivity A3 - Řemeslné dny pro děti MŠ 

Popis aktivity Prostřednictvím této aktivity dojde k zapojení dětí MŠ do praktických 
pracovních činností na odborných pracovištích ve střední škole. Praktické 
činnosti budou orientovány na technické dovednosti dětí v oblasti 
stavebnictví. Společně budou rozvíjeny elementární dovednosti a 
činnosti se stavebnicemi a budou vyrobeny jednoduché výrobky 
z vhodných materiálů, které dětem přiblíží jejich využití. Všechny činnosti 
budou prováděny s důrazem na hravost a kreativitu. Pedagogové mohou 
získané dovednosti využít v další výuce. 

Cílová skupina  Děti MŠ, učitelé 

Realizace aktivity Duben – červen 2018 
Říjen – listopad 2019 
Duben – červen 2020 

 

Název aktivity A4 - Exkurze Centrum stavitelského dědictví Plasy  

Popis aktivity Exkurze žáků do Centra stavitelského dědictví, které otevřelo a pořádá 
Národní technické muzeum v nově renovovaném památkově 
hodnotném prostoru hospodářského zázemí kláštera v Plasích. Tato 
aktivita je plánována v rámci Řemeslného dne pro žáky ZŠ. Cílem je žáky 
seznámit s depozitářem s referenční sbírkou stavebních prvků 
a navazující expozicí, „stavebně řemeslná huť“ praktikující tradiční 
stavební řemesla, zážitkové dílny zaměřené na historické stavitelství atd. 

Cílová skupina  Žáci 2. stupně ZŠ 

Realizace aktivity Duben – červen 2018 
Duben – červen 2019 
Duben – červen 2020 
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Název aktivity A5 - Exkurze firma v regionu 

Popis aktivity Exkurze do odborných firem v regionu, kde budou představeny konkrétní 
činnosti firmy působící v oblasti stavebnictví. 
V rámci aktivity bude zajištěna doprava a stravování. Tato aktivita je 
plánována v rámci Řemeslného dne pro žáky ZŠ. Cílem je žáky seznámit 
s konkrétními příklady řemesel v regionu a tím zvýšit jejich zájem o 
technické obory. 

Cílová skupina  Žáci 2. stupně ZŠ 

Realizace aktivity Březen – červen 2018 
Září – listopad 2018 
Březen – červen 2019 
Září – listopad 2019 
Březen – duben 2020 

 

Název aktivity A6 - Motivační hodnotící beseda s žáky před ukončením studia či 
projektu  

Popis aktivity V rámci aktivity bude vyhodnocena spolupráce s pedagogy a s žáky dvou 
ZŠ a jedné MŠ. Při besedách bude provedena výměna informací, 
poznatků a zkušeností z výuky mezi ZŠ, MŠ a SŠ. Cílem této besedy je 
domluvit další spolupráci při navazujících projektech.  

Cílová skupina  Žáci ZŠ, MŠ, učitelé 

Realizace aktivity Květen – červen 2019 
Květen – červen 2020 

Během realizace aktivit předpokládáme podpoření 300 žáků a 25 pedagogů.  

 


