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PROJEKT OP VK – PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
V OLOMOUCKÉM KRAJI
Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.00/44.0009

SPŠ Přerov se úspěšně zapojila do projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání
v Olomouckém kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Tento operační program, který zastřešuje MŠMT, umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského
sociálního fondu. OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání v
rozličných formách s důrazem na souhrnný systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí
pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a spolupráci.
Realizací projektu si 33 středních škol rozdělí 113 miliónů
korun. Cílem projektu je investiční, neinvestiční a metodická
podpora a rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání na
středních a základních školách Olomouckého kraje.Je
zapojeno 100 základních škol, kdy každá SŠ spolupracuje se
4 základními školami. Doba realizace projektu je od 1. 9. 2013
do 30. 6. 2015.
Primární cílovou skupinou jsou žáci středních odborných škol,
středních odborných učilišť, gymnázií a základních škol a
sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci
těchto škol.
V rámci projektu dojde k rozšíření možností volnočasových
aktivit pro žáky středních a základních škol, dále se uskuteční
programy vzájemného učení a dojde ke sdílení odborných
učeben pro povinnou výuku základních škol.
Součástí je souhrnná databáze elektronických výukových
materiálů pro příslušné obory. V každé partnerské střední
škole dojde k modernizaci dílny, učebny, či laboratoře
na základě jejího oborového zaměření.
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Prostřednictvím projektu bude na SPŠ Přerov naplněno pět klíčových aktivit.
1.

Dojde k inovaci a vybavení dvou dílen praktického vyučování pro obor strojírenství a
elektrotechnika. Nově vybavené dílny budou sloužit k povinné výuce žáků SŠ, pro volnočasové
aktivity žáků SŠ a ZŠ. V rámci spolupráce ZŠ bude nové vybavení využito při stříhání, řezání,
pilování, broušení, pájení, práci na obráběcích strojích, sestavování elektronických obvodů atd.

2.

V zájmovém kroužku pro žáky SŠ si žáci rozšíří vědomosti a dovednosti svého oboru a
prohloubí znalosti v souladu s požadavky a potřebami odborného zaměření a praxe. Moderní
vybavení podpoří motivaci žáků ke studiu technických oborů.

3.

V rámci zájmového kroužku si žáci ZŠ vyrobí mechanickou hračku. Vlastní výrobek by měl vést
ke zvýšení zájmu o praktické činnosti v technických oborech.

4.

Programy vzájemného učení – workshopy – budou žáky ZŠ zapojovat do praktických činností
běžně realizovaných ve studijních oborech SPŠ Přerov.

5.

Škola se zapojí do zpracování výukových materiálů, které budou tvořit obsah elektronické
učebnice.

SPŠ Přerov patří ke středním školám s nejmodernějším vybavením pro výuku odborných i všeobecně
vzdělávacích předmětů. Stále existují možnosti ke zlepšování a jednou z cest je zapojení do projektu
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji.
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