Základní škola a Praktická škola Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
Vyúčtování grantového programu Škoda Auto pro rok 2016
Popularizace technického vzdělávání na základních školách

Projekt ,,Od stavebnic do praxe“




Popis projektu
Jsme školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou připravováni hlavně
na vstup do učebních oborů. Proto mají naši žáci od 1. – 9. ročníku v osnovách 3 - 6 hodin
předmět ,, Člověk a svět práce".
Škola je zaměřena na různé pracovní činnosti – práci se dřevem, papírem, kovem, práci
v domácnosti a práce zahradnické. V dílenských soutěžích obsazujeme již několik let první
místa v kraji. Kromě těchto pracovních činností se věnujeme taky pracím konstruktivním, kdy
se děti učí sestavovat, montovat a demontovat různé předměty, ale taky automatizovat
jednoduché pracovní postupy. K tomu využíváme jednoduché konstruktivní stavebnice,
hlavně Merkur. V současné době máme na škole 6 zájmových kroužků, které vedou naši
učitelé odpoledne ve svém volném čase.
Cíl projektu
 Příprava žáků na vstup do učebních oborů.
 Učit se pracovat v týmu, rozvíjet své nadání a zájmy, umět řešit problémy.
Realizace projektu
1. Celoroční modelářský a dřevařský kroužek
2. Začlenění modelařiny do hodin pracovního vyučování
Od září školního roku 2016/ 2017 jsme zřídili /kromě montáží v pracovní výchově/ dřevařský
a modelářský kroužek, kde zájemci mohli pomocí moderních a obtížnějších stavebnic Lego
/ různých obtížností/ plnit vzdělávací plány školy, jakož i sestavovat různé jednoduché
a hnací stroje, které znají z reálného života.
Tyto stavebnice uvádějí žáky do oblasti vědy, matematiky, technologie, práce s počítači
a techniky. Kroužek modelářských prací učí dovednosti pracovat v týmu, organizovat svůj
čas a řešit problémy. Kroužek probíhá pravidelně každý týden.
3. Nákup stavebnic různých obtížností:
 45120 Učíme se učit
 2009690 Náměty činností k 9656
 9660 Jednoduché konstrukce
 2045110 Aktivity BuildToExpress
 45110 BuildToExpress
 45002 Stroje

- 2ks - 6328,- Kč s DPH
- 1 ks - 1068,- Kč s DPH
- 2 ks - 6274,- Kč s DPH
- 1 ks - 1884,- Kč s DPH
- 5ks - 5930,- Kč s DPH
- 2 ks -11482,- Kč s DPH







9686 Jednoduché a hnané stroje
2009692 Náměty činností k 9686
9656 Jednoduché stroje DUPLO
8882 XL – motor
8881 Bateriový box

- 1 ks - 4938,- Kč s DPH
- 1 ks - 2002,- Kč s DPH
- 1 ks - 4500,- Kč s DPH
- 1 ks - 416,- Kč s DPH
- 1 ks - 275,- Kč s DPH
Celkem 45 097,- Kč s DPH

4. Celoroční dohody o vedení kroužku ,,Modelářství" - 8 000,- Kč / 100 Kč/hod./
Rozpočet projektu
1. Příspěvek od Škoda Auto - 45 000,- Kč………………………………….82,1%
2. Spoluúčast školy
- 8 097,- Kč………………………………….17,9%
Celkem projekt
- 53 097,- Kč………………………………….100%





Vztah projektu k Škoda Auto
Někteří schopní žáci z 9. ročníků naší školy přecházejí do učebního oboru automechanik,
autoopravář do SPŠ a SOU Rychnov nad Kněžnou
Někteří žáci školy - či jejich rodiče - v automobilce v Kvasinách pracují.
Do automobilky Škoda Auto chodíme na exkurze, žáky tato oblast velmi zajímá a přitahuje.

Závěrem
Děkujeme společnosti Auto Škoda za možnost tento projekt realizovat, je to velice dobrý
počin, který přispívá k rozvoji tvořivosti, manuální zručnosti a zájmu našich žáků o učební
obory.

V Rychnově nad Kněžnou dne 22. 12. 2016

Hana Fuksová, ředitelka školy

