
 

Přínos projektu PolyGram pro rozvoj polytechnického a odborného vzdělávání 

Přeji Vám dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Pavel Tauwinkl a jsem učitelem nejen 

PČ na ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218. Jsme škola o cca 220 žácích a kromě 

základní školy zde také máme dvě třídy pro děti s lehkým mentálním postižením 

a jednu třídu ZŠ speciální (děti se středním a těžkým mentálním postižením). 

Dovolte, abych se vyjádřil k projektu POLYGRAM.  Není tajemstvím, že v dnešní době 

je  nedostatek nejen dětí školního věku, ale i  nedostatek pracovníků pro technické 

profese. Zájem žáků, kteří se rozhodují o budoucím povolání, je stále více orientován 

na obory humanitní než na obory technické.   

Vím, že  samostatný vyučovací předmět – PČ, který se na naší škole skládá 

z technických prací (dílen) a  pozemků, tento stav nevyřeší. Proto jakákoliv další 

návaznost na tento předmět na ZŠ je vítána. Všechny takové projekty, jako je projekt 

PolyGram, jsou vítány. Již v minulosti se naše škola přihlásila do projektu, který 

organizovala Střední škola stavebních řemesel Bosonohy. Tenkrát k žákům na školu 

jezdili mistři a žáci učiliště a předváděli žákům ukázky učebních oborů s možností si 

tuto činnost omezeně vyzkoušet. Proto jsme s radostí přivítali možnost projektu 

v „domácím prostředí“ Moravského Krumlova. Žáci mají možnost docházet do dílen 

SŠDOS a neomezeně pracovat ve vybraném kroužku. 

Projekt a spolupráce při podpoře zájmu o technické profese mezi naší školou a SŠDOS  
probíhá již několik let. Nejenom naše škola, ale i okolní ZŠ (Olbramovice, Miroslav, 
Vémyslice, Ivančice, Oslavany, Dolní Kounice) spolupracují se SŠDOS v Moravském 
Krumlově, která realizuje tento projekt. V rámci spolupráce SŠDOS umožnila exkurze 
do školy a dílen pro žáky 8. ročníku,  9. ročníku a ZŠ praktické, aby se žáci sami podívali 
na vybavení dílen a učeben, které mají možnost navštěvovat.  

Mnozí žáci byli v takovém prostředí dílen poprvé, viděli vybavení a nová povolání, 
která někteří vůbec neznají. Žáci zde získali přehled o tom, co škola žákům nabízí a jaká 
je možnost jejich budoucího uplatnění po skončení studia. V rámci této exkurze si žáci 
vyzkoušeli některé dovednosti zábavnou formou. Ale hlavním přínosem bylo to, že se 
jich z každé školy několik přihlásilo do kroužků. I v našem případě – např. i žáci s LMP. 
Bylo na výběr několik možností – automechanik, autotronik, truhlář, kovář, robotika, 
3D tisk, svařování….. Myslím si, že když jsem sledoval příjezdy autobusů z okolních 
škol, byl zájem o tyto celoroční kroužky celkem velký. Co mám v tomto směru 
zkušenosti, žáci kteří tyto kroužky absolvovali, u řemesla po dokončení základní školy 
zůstali. A to je princip tohoto projektu. Myslím si, že tento projekt plní svůj účel – 
získat žáky pro technické obory. Můj názor: „ Je lepší šikovný řemeslník, než hloupý 
středoškolák.“ 

Děkuji za pozornost. 

Mgr. Pavel Tauwinkl 


