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Registrační číslo:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358  

Název projektu:   PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, 
matematické a čtenářské gramotnosti v 
Jihomoravském kraji   

Klíčová aktivita:  KA03 – Podpora polytechnického vzdělávání  

Klíčová podaktivita:   KpA03-3 – Sdílení pedagogů, odborných učeben, 

laboratoří a příkladů dobré praxe 

Číslo a název partnera: P22 - Střední škola polytechnická Brno, Jílová, 

příspěvková organizace 
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V Brně dne 30. 6. 2020 

 

 

Zpracovali:                  

Ing. Petr Veselý 

Odborný garant 

 Schválil:  

 Mgr. Josef Kratochvíl Ing. Andrzej Bartoś  

Koordinátor aktivit ZŠ       ředitel   
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Termín realizace a četnost opakování: 

10/2019 – 03/2020 (po propuknutí pandemie byly všechny zbývající WS zrušeny) 

 

Workshopy proběhly v tomto roce ve dvou kumulativních termínech, které se hodí většímu množství 

ZŠ z důvodu hledání náhradního programu (před dílčími prázdninami). 

 

 
Lektoři: 

Mgr. Lenka Pokorná 

Jaroslav Černý  

Bc. Daniel Borek 

Lucie Langerová 

Ing. Arch. Jan Krček 

Bc. Marie Kandelová 

Ing. Petr Veselý 

Ondřej Blaha 

Bc. Jiří Hrdlička 

Bc. Jiří Štěpánek 

Radek Kotas 

Bc. Miroslav Petrů 

 

 
Spolupracující ZŠ:  

Základní škola, Brno, Krásného 24 

Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace  

Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace 

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace 

Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace 

Základní škola a Mateřská škola, Deblín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Křesťanská Základní škola a Mateřská škola Jana Husa 

 

Stručný popis obsahu: 
 

Klíčová aktivita projektu (KA03-3) spočívá v nenásilném nácviku kreativních a manuálních 

dovedností účastníků akce a to zábavnou formou.  

Workshopy pro žáky ZŠ byly zaměřeny na seznámení se řemeslnými činnostmi, které byly dříve 

běžnou součástí výchovy a vzdělávání, ale díky zrušení předmětu technické práce se s nimi žáci 

dnes již běžně nesetkávají. Akce může proběhnout na libovolném místě, protože nářadí a 

nástroje potřebné pro realizaci jednotlivých činností jsou minimálního rozsahu (většinou jde o 

drobné ruční nářadí a AKU přístroje). Náročnost úkolů lze samozřejmě měnit dle věkové 

struktury účastníků a míře jejich zkušeností a zručnosti. Portfolio výrobků, z nichž lze při 

přípravě akce čerpat čítá přes 100 ks (jedná se o tzv. technické listy obsahující výpis 
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potřebného materiálu a nářadí, pracovní postup, technické nákresy výrobku a poučení o 

bezpečnosti při práci, které vznikly rovněž v rámci tohoto projektu, konkrétně v rámci aktivity 

KA03-2). V případě realizace akce v dílenském prostředí lze volit i velmi náročná zadání, či 

výrobky kombinující různé materiály. 

Aktivity je také možno na míru upravit jednotlivým spolupracujícím školám vhodným výběrem 

modulů korespondujících s jejich ŠVP. 

Workshopy byly připravovány ve spolupráci s Centrem volného času Lužánky, jehož pracovníci 

zajišťovali průběžnou motivaci žáků a kompletní logistiku akce. Odborná a kreativní činnost 

však byla vždy zajišťována zkušenými pedagogy SŠP Brno, příspěvkové organizace (včetně 

seznámení s BOZP). 

 

Modul Kreativ – leptání skla  

 

Anotace:  

Leptání skla je technika, která umožní za pomocí leptací pasty rozrušit povrchovou strukturu 

skla a tím je dekorovat. Leptali jsme sklenice na víno, vzory jsme vyráželi za pomocí běžně 

dostupných vyrážeček na papír.  

 

Příklad konkrétní pracovní činnosti:  

Žáci společně s odbornými pracovníky školy budou provádět následující činnosti: 

 proškolení bezpečnosti při práci se sklem 

 seznámení s jednotlivými nástroji a pomůckami, které budou žáci při práci 

používat – velkou pozornost je třeba věnovat informacím o leptací pastě, jedná 

se o nebezpečnou látku 

 žáci si ze samolepící tapety za pomocí vyrážeček připraví šablony pro leptání a 

tyto přilepí na sklenici 

 prostor, kde chtějí mít vyleptané sklo, natřou leptací pastou a nechají 20 minut 

působit 

 poté je nutné sklenice rychle omýt pod tekoucí vodou, na rukou musí mít 

ochranné rukavice 

 po uschnutí vystoupí vyleptaný vzor a sklenice je hotová 

  

Použité zařízení, nástroje: 

 ochranné rukavice 

 sklenice na víno 

 samolepící tapetu 

 nůžky 

 vyrážečky na papír 
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Modul Elektro  

 

Anotace:  

Základy práce s plošnými spoji a úvod do elektroniky, seznámení s BOZP a zásadami správného 

používání elektrického nářadí a nástrojů.  

 

Příklad konkrétní pracovní činnosti:  

Žáci společně s odbornými pracovníky školy budou provádět následující činnosti: 

 jsou vyučujícím seznámeni s BOZP  

 provádí přípravu materiálu pro výrobu svítilny  

 společně s pedagogem SŠ provádí pájení jednotlivých součástek dle 

připraveného schéma zapojení  

 společně s pedagogem SŠ provádí kompletaci svítilny z  dílů předpřipravených 

pomocí 3D tisku 

 zapojení zdroje a kontrola funkčnosti svítilny 

 

Použité zařízení, nástroje: 

 Pájedlo 60 W s teplotní automatikou 

 Kleště štípačky 

 Nehořlavá podložka 

 Zkušební hroty pro možnost nalezení chyby zapojení 
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Modul Malíř  

 

Anotace:  

Základy míchání barev a vhodné kombinace malířských technik, přenášení obrazců z předlohy 

na stěnu pomocí čtvercové sítě, seznámení s BOZP a zásadami správného používání drobného 

nářadí a nástrojů.  

 

Příklad konkrétní pracovní činnosti:  

Žáci společně s odbornými pracovníky školy budou provádět následující činnosti: 

• jsou vyučujícím seznámeni s BOZP a postupem práce  

• provádí přípravu barevné kompozice a prostorového rozvržení  

• upraví okolní prostor, aby neutrpěl při neopatrné manipulaci s nářadím 

• společně s pedagogem SŠ provádí přenesení obrysu malby  

• průběžně konzultují barevné odstíny a techniky jejich úpravy 

 

Použité zařízení, nástroje: 

• linkovací štětce různých průměrů 

• válečky a štětky odpovídající šířky 

• stříkací pistole 

• mísící centrum 

• rýsovací potřeby a pastelky pro přípravu návrhu 
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Modul Truhlář  

 

Anotace:  

Základy ručního opracování dřeva či plošného materiálu na bázi dřeva, seznámení s BOZP a 

zásadami správného používání drobného nářadí a nástrojů.  

 

Příklad konkrétní pracovní činnosti:  

Žáci společně s odbornými pracovníky školy budou 

provádět následující činnosti: 

 Proškolení bezpečnosti při práci s pilkou, rašplí, 

pilníkem a vrtačkou 

 Přenesení daného obrazce (ptáček). Můžeme si 

vytvořit vlastní návrh nebo si na internetu vyhledáme 

požadovaný tvar zarážky pod dveře 

 Na dřevěnou desku si přeneseme vybranou šablonu 

 Pomocí nářadí za pomoci odborného dohledu 

odstraníme přebytečný materiál 

 Po vyřezání hrany orašplujeme a obrousíme brusným 

papírem tak dlouho, dokud nebudou plochy hladké 

 

Použité zařízení, nástroje: 

 Brusný papír 

 Tužka 

 Pravítko (metr) 

 Vykružovací pilka 

 Rašple půlkulatá 

 Pilník půlkulatý 

 Vrtačka a vrták 
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Modul Kovo  

 

Anotace:  

Základy ručního opracování kovu, seznámení s BOZP a zásadami správného používání 

drobného nářadí a nástrojů.  

 

Příklad konkrétní pracovní činnosti:  

Žáci společně s odbornými pracovníky školy budou provádět následující činnosti: 

 

 Proškolení bezpečnosti při práci s pilkou, pilníkem, kladivem a rozpouštědly. 

 Odmaštění a orýsování za pomoci rýsovací jehly. 

 Řezání - pilový list umístíme 1 mm směrem ven od rysky a provedeme řez.  

 Kostku opilujeme na konečnou délku 20 mm a do pravého úhlu (ověřujeme 

úhelníkem). 

 Dalším krokem je rozměření a označení roztečí značek na každé straně kostky. 

Značíme důlčíkem větším úderem. Pozor: Součet všech značek na protilehlých 

stranách kostky je sedm.  

 Sražení hran a finální obroušení.  

 

 Použité zařízení, nástroje: 

 Ocelové měřítko 

 Rýsovací jehla 

 Ruční pilka na kov 

 Pilník 

 Úhelník 

 Důlčík 

 Kladivo 

 Brusné plátno 
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Modul Kreativ – Drátování 

 

Anotace:  

Drátování je řemeslo, které vzniklo z důvodu oprav poškozené keramiky. Jako základní prvek 

je zde použitý drát. Žáci drátovali jarní zápichy a vyráběli drátovaná zvířátka ze sena. 

 

Příklad konkrétní pracovní činnosti:  

Žáci společně s odbornými pracovníky školy budou provádět následující činnosti: 

 proškolení bezpečnosti při práci  

 seznámení s jednotlivými nástroji a pomůckami, které budou žáci při práci 

používat  

 žák si vybere, jaký vzor chce drátovat a zvolí správnou formu; šikovnější nemusí 

volit drátování pomocí formy a mohou drátovat bez formy, v tomto případě je 

vhodné so předem nakresliv požadovaný tvar na papír 

 ustřihne cca 1 m drátu o průměru 1,5 mm, který opakovaným protažením 

látkou zahřeje a změkčí 

 nyní natočí změkčený drát na připravenou formu, natáčení začíná od středu 

drátu, aby zůstaly na každé straně dráty na zakončení  

 po zatočení drátu na formě pomocí kleští drát z formy stáhne a za pomocí 

ohýbacích kleští natvaruje nerovnosti 

 konce drátů stočí kolem sebe tak, aby vytvořili silnější drát pro zapíchnutí 

v délce cca 25 cm 

 přebytečné konce drátů kleštěmi uštípne 

 za pomocí drátu o průměru 0,3 mm dozdobí korálky 

 

Použité zařízení, nástroje: 

 formy na drátování (na dřevěném podkladu připevněná dřevěná kolečka a 

hřebíky, kolem kterých se točí drát) 

 korálky 

 kleště štípací 

 kleště ohýbací 

 staré látky na změkčení drátů 

 staré noviny 

 tvrdý barevný papír a mašličky na dozdobení 

 nůžky 

 tavná pistole 
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Získané a rozvíjené kompetence: 
 

Žáci: 

 kompetence pracovní  

o používal účinně a bezpečně materiály, nástroje a vybavení pro vybrané 

řemeslné oblasti 

o dodržoval vymezená pravidla 

o přistupoval k práci z hlediska ochrany zdraví svého i druhých, z hlediska 

ochrany životního prostředí 

o pracoval kreativně 

 kompetence sociální a personální 

o účinně spolupracoval ve skupině 

o podílel se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu 

 kompetence k efektivní komunikaci: 

o naslouchal promlouvání druhých spolužáků, porozuměl jim a vhodně 

na ně reagoval 

 kompetence k objevování a orientaci v informacích: 

o získal nové znalosti z oblasti vybraných řemeslných oborů a věděl, kde 

získá další informace 

 

Pedagogové: 

 

 kompetence komunikativní 

o dovedl uplatnit efektivní způsoby komunikace v mimoškolní pedagogice 

 kompetence interpersonální 

o uměl vytvořit přátelské a vhodné prostředí pro mimoškolní činnost 

 kompetence organizační 

o dokázal vytýčit priority, pravidla v mimoškolní výchově 

 kompetence k reflexi a sebezdokonalování 

o pracoval na vylepšování svých schopností, sledoval nové technologické 

postupy 

 kompetence k efektivní komunikaci: 

o dokázal prezentovat pracovní postupy před skupinou 

o uměl naslouchat ostatním a rozvíjet jejich názory 

 kompetence k výkonnosti: 

o uměl reagovat na zpětnou vazbu a dokázal se poučit z chyb 

 


