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A. Základní údaje o školském zařízení
1. Název školského zařízení:

Středisko praktického vyučování PBS (dále jen
SPV PBS)
Velká Bíteš

2. Adresa:

Vlkovská 279
595 01 Velká Bíteš

číslo telefonu (včetně předčíslí): +420 566 822 939
číslo faxu (včetně předčíslí):

+420 566 822 135

e-mail:

janicek.a@pbsvb.cz

www:

pbsvb.cz

identifikátor právnické osoby:

691 000 051

právní forma:

Školská právnická osoba

IZO:

691 000 051

IČ:

71 340 963

číslo účtu:

188 941 856/0600 GE Money Bank

3. Identifikace zřizovatele:
právnická osoba:

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

sídlo:

Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš

IČO:

00 176 109

Statutární orgán:

Ing. Milan Macholán, narozen 25. 1. 1970
Lánice 327, 595 01 Velká Bíteš
Ing. Martin Uhlíř, narozen 26. 3. 1969
Dolní Libochová 10, 592 53 Strážek
Ing. Tomáš Koutský, narozen 6. 5. 1976
Újezd nad Lesy, Domanovická 2479,
190 16 Praha 9
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4. Jméno a příjmení ředitele SPV:

Bc. Aleš Janíček
narozen: 20. 1. 1953

adresa trvalého bydliště:

Chobůtky 464
595 01 Velká Bíteš

5. Členové rady ŠPO:

Ing. Milan Macholán, narozen 25. 1. 1970
Ing. Martin Uhlíř, narozen 26. 3. 1969 - členem
rady do 16. 12. 2011,
od 17 . 12. 2011 je novým členem rady
Ing. Miloš Voborný, narozen 30. 5. 1957
Ing. Jarmila Veverková, narozena 2. 8. 1969

6. Samostatný právní subjekt:

od 1. 9. 2008

7. Další informace o škol. zařízení: www.pbsvb.cz
Schválená vzdělávací koncepce
Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš vykonávalo ve školním roce
2011/2012 činnost smluvního pracoviště SOŠ J. Tiraye ve Velké Bíteši u:
a.) tříletého učebního oboru Obráběč kovů 23-56-H/01- střední vzdělání s výučním
listem viz Rozhodnutí č. j. 3970/2009-21 (1. 9. 2009)
b.) čtyřletého studijního oboru Mechanik – seřizovač 23-45/L01 střední vzdělání
ukončené maturitní zkouškou na základě Rozhodnutí č. j. 25-295/2009-21 (23. 11.
2009).
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Charakteristika školních dílen SPV
Praktické vyučování je provozováno v dílnách, které je vlastnictví PBS Velká Bíteš, a.
s., které má SPV smluvně pronajato - viz Smlouva o nájmu nebytových prostor ze
dne 1. 9. 2008.
Na všechny ostatní služby potřebné k provozu SPV jsou s PBS Velká Bíteš, a.s.,
uzavřeny příslušné smlouvy. Zejména se jedná o smlouvy: o poskytování služeb
v dodávce pitné vody, tepelné a elektrické energie, dodávku stlačeného vzduchu o
vedení účetnictví, nájem strojů a ostatních služeb.

Technické a materiální zabezpečení dílen praktického vyučování
Výuka probíhá v prostorách střediska o rozloze 470 m². Tato plocha zahrnuje:
2 x dílna
1 x kancelář
Sklad
Chodba a sociální zařízení
Šatny

První dílna o rozměrech 9 x 11 metrů se nachází 15 vybavených pracovišť pro ruční
zpracování kovů a vrtařské pracoviště.
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Druhá dílna o rozměrech 9 x 34 metrů je uzpůsobena pro výuku strojního obrábění
(soustružnické a frézařské pracoviště) 9 soustruhy typu SV 18 R a 9 univerzálními
frézkami. Mezi další vybavení střediska patří 1 CNC frézka a 2 soustruhy CNC pro
účely seznámení žáků s problematikou číslicově řízených strojů.
Vzhledem k učebním osnovám je nutné pravidelné střídání jednotlivých skupin žáků
na soustruzích a frézkách.

Stravování žáků
Stravování žáků je smluvně zajištěno s firmou „GTH zařízení školního stravování,
spol. s r.o.“ v závodní jídelně PBS Velká Bíteš, a.s. Tato jídelna je jednoúčelové
zařízení sloužící k zajištění celodenního stravování pracovníků PBS Velká Bíteš,
a.s., žáků a učitelů SPV.
Žákům SPV ve školním roce 2011/2012 bylo vydáno 1 822 porcí obědů.
Stravovací kapacita závodní jídelny v PBS a., s., je zřizovací listinou stanovena na
750 - 800 porcí obědů denně.

Veškeré kopie tohoto dokumentu v listinné i elektronické podobě jsou neřízené dokumenty.

verze: 1.0
strana: 8 z 22
počet příloh: 1

Výroční zpráva o činnosti školy
_________________________________________________________________
B. Jmenný seznam pracovníků SPV PBS
1. Jacko Jozef Bc.

narozen 19. 1.1961, bytem U Stadionu 574, 595 01 Velká Bíteš
učitel OV - soustruhy

2. Janíček Aleš Bc.

narozen 20. 1. 1953, bytem Chobůtky 464, 595 01 Velká Bíteš
ředitel SPV, učitel OV - ruční zpracování kovů

3. Marek Vladimír

narozen 21. 2. 1963, bytem Chobůtky 444, 595 01 Velká Bíteš
učitel OV - frézky

Naplněnost, kapacita SPV PBS
Celkový počet žáků k 30. 9. 2011

61 žáků

Nejvyšší povolený počet žáků v oboru 100 žáků

Smluvně zajištění provozního pracoviště
Ve školním roce 2011/2012 byla smluvně zajištěna pracovní místa všem žákům
v subjektu První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.
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C. Organizace školního roku
Časový harmonogram školního roku 2011/2012:
Pravidelné vyučování začalo 1. září 2011.
Státní svátek - Den české státnosti byl ve středu 28. září 2011.
Podzimní prázdniny připadly na středu 26. a čtvrtek 27. října 2011.
Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu na pátek 28.
října 2011.
Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii byl ve čtvrtek 17. listopadu 2011.
Vánoční prázdniny od pátku 23. prosince 2011 a skončily v pondělí 2. ledna 2012.
Vyučování v roce 2012 začalo v pondělí 3. ledna 2012.
Vyučování v prvním pololetí bylo ukončeno v úterý 31. ledna 2012
Pololetní prázdniny připadly na pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny pro kraj Vysočina byly od 27. února do 4. března 2012.
Velikonoční prázdniny připadly na čtvrtek 5. a pátek 6. dubna 2012.
Velikonoční pondělí bylo 9. dubna 2012.
Svátek práce připadl na úterý 1. května 2012.
Den osvobození od fašismu připadl na úterý 8. května 2012.
Období školního vyučování ve 2. pololetí bylo ukončeno v pátek 29. června 2012.
Hlavní prázdniny od soboty 30. června do neděle 2. září 2012.
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Plán práce pedagogických porad:
Rok 2011
Srpen

-přípravný týden
-opravné zkoušky dle harmonogramu
-organizace školního roku 2011/2012
-projednání a schválení školního řádu

Září

-úvod a úkoly nového školního roku
-zajištění akcí pro veřejnost

Říjen

-řešení studijních a výchovných problémů
-stanovení schůzky s rodiči
-příprava Dne otevřených dveří – spojeno se zábavným
programem a ukázkami prací

Listopad

-studijní a výchovné výsledky za 1. čtvrtletí školního roku
-klasifikační porada za 1. čtvrtletí

Rok 2012
-klasifikační porada za 1. pololetí
-zhodnocení 1. pololetí
Duben

-stanovení schůzky s rodiči
-klasifikační porada za 3. čtvrtletí

Červen

-klasifikační porada za 2. pololetí pro 3. ročník
-závěrečné praktické zkoušky 3. ročníku
-zhodnocení školního roku
-klasifikační porada za 2. pololetí

Závěrečné zkoušky se uskutečnily ve dnech 1. - 15. 6. 2012.
Předání výučních listů se konalo dne 20. 6. 2012 na Městském úřadě Velká Bíteš

Provozní porady konané v prostorách SOŠ J. Tiraye se uskutečnily v říjnu 2011 a
březnu a květnu 2012.
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Údaje o závěrečných zkouškách:
V letošním roce se konaly ZZ formou Jednotné zadání závěrečných zkoušek. / dále
jen JZZZ/. Praktická část ZZ se konala v prostorách SPV PBS Velká Bíteš ve dnech
4. a 6. 6. 2012. Sestávala se ze dvou částí – frézování dle JZZZ, soustružení dle
školního zadání.
Počet žáků ve 3. ročníku studia - 11 žáků. Z toho 4 žáci závěrečnou zkoušku
neabsolvovali z důvodu špatného prospěchu jak v teoretické, tak i v praktické části
během tříletého studia. Z těchto čtyř žáků budou dva žáci opakovat 3. ročník - jeden
žák se rozhodl ukončit studium učebního oboru před vykonáním ZZ a jeden žák bude
vykonávat ZZ v náhradním - podzimním termínu. V řádném termínu k závěrečným
zkouškám tedy přistoupilo 7 žáků.
U závěrečných zkoušek všichni žáci prospěli. Vyznamenaný nebyl nikdo.
Z letošních výsledků ZZ lze vyslovit závěr, že ve školním roce 2011/2012 příprava
ve SPV i při rostoucích nárocích na obsah závěrečných zkoušek má i nadále
vzrůstající úroveň.
Žáci si však budou muset uvědomit náročnost studia po celou učební dobu a
skutečnost, že jim nikdo nedá výuční list bez patřičné přípravy na ZZ.
Jednotné zadání ZZ s odstupem času lze hodnotit jako velice přínosné a poučné.
Tímto způsobem lze porovnat kvalitu jednotlivých školních zařízení v celé ČR. Tento
závěr potvrdili i odborníci z praxe, kteří byli firmou PBS, a.s., delegováni jako členové
zkušební komise jak u části praktické, tak i u části teoretické.
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D. Aktivity a prezentace SPV na veřejnosti:
Dny otevřených dveří:
v sobotu 1.10.2011 od 8,00 do 12,00 hodin (Den otevřených dveří v PBS, a.s.)
v pátek

9.12..2011

od 14,00 – 18,00 hodin ( SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš)

v sobotu 10.11.2011 od
v pátek 13.1.2012

8,00 – 12,00 hodin ( SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš)

od 14,00 – 18,00 hodin ( SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš)

v sobotu 14.1.2012 od

8,00 – 12,.00 hodin ( SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš)

Další prezentace má formu:
Nábor žáků z 9. tříd v 19 základních školách našeho regionu.
Osobní kontakt s rodiči žáků
Účast na třídních schůzkách
WWW stránky
Sdělovací prostředky regionu
Účast na školeních
Soutěže - pravidelná účast na soutěžích:
13. a 14. 2. 2012 Řemeslo Vysočiny 2011 ve Žďáře nad Sázavou
12. a 13. 3. 2012 Kovo Junior-Celostátní soutěž Zlaté ručičky ve Žďáře nad Sázavou.
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Výsledky soutěží:
V soutěži Řemeslo Vysočiny naši žáci obsadili v soustružení 5. a 6. místo, celkově v
jednotlivcích pak 10. a 14. místo.
V soutěži družstev jsme obsadili 7. místo. I přes toto ne poměrně dobré umístění
našich žáků jsme měli právo dle pravidel a propozic postoupit do celostátní soutěže
Kovo Junior 2012 v rámci celostátní přehlídky České ručičky.
Celostátní soutěž Kovo Junior 2012 se konala 12. a 13. 3. 2012 ve Žďáře nad
Sázavou. Po nejasnostech ve výkladu pravidel jsme po zvážení všech eventualit ze
soutěže odstoupili.
Další výsledky ze soutěží jsou zveřejněny na stránkách www.pbsvb.cz

E. Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
Jacko Jozef – ukončil bakalářské studijním oboru Učitelství praktického vyučování.
Marek Vladimír – ukončil studium doplňkového pedagogického studia v květnu 2012.
Vzdělávání v oblasti pedagogiky, psychologie, právních norem a ekonomiky a
odborné připravenosti:
Cíle vzdělávání v této oblasti lze charakterizovat takto:
prohloubení znalostí v oblasti učebních dokumentů, rámcových a školních
vzdělávacích programů a změn ve školské legislativě
zvyšování znalostí pracovníků úseku v oblasti právních norem (především
školské legislativy) a ekonomiky
Veškeré kopie tohoto dokumentu v listinné i elektronické podobě jsou neřízené dokumenty.
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prohlubování znalostí v oblasti odborné přípravy učitelů OV. Hlavně se jedná o
další studium a.) programování CNC strojů
b.) kreslícího programu Solid Works

Výsledky vzdělávání v této oblasti:
podařilo se zlepšit znalosti pracovníků a jejich orientaci v oblasti učebních
dokumentů
zlepšila se informovanost o tvorbě rámcových a školních vzdělávacích programů
této oblasti vzdělávání bude nutné věnovat v příštím období mimořádnou
pozornost
pracovníci se dokáží lépe orientovat v oblastech školské legislativy a ekonomiky
-

oběma problematikám bude věnována pozornost i v dalších obdobích.
výrazně se zlepšila odborná příprava učitelů OV v oblasti programování CNC

strojů
Závěr:
Celkově lze přínos dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na úseku
praktického vyučování hodnotit velmi kladně. Problematice vzdělávání se budeme
věnovat i v novém školním roce. Byla dopracována dlouhodobější koncepce
vzdělávání učitelů odborného výcviku podle potřeb jednotlivých oborů, ve kterých
vyučují. Kladně lze hodnotit snahu pracovníků SPV v sebevzdělávání.
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F. Poskytování osobních ochranných prostředků
Hmotné zabezpečení žáků je určeno Zákonem č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) §65 (3). Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku
práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o
zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci.
Poskytování OOP je zajišťováno podle Organizační směrnice společnosti PBS Velká
Bíteš a.s.
Žáci 1. ročníku na začátku školního roku obdrželi :
pracovní oděvy, obuv, čepici, pracovní tričko, ochranné brýle a další prostředky.
Poskytování mycích, čistících a desinfekčních prostředků bylo zajišťováno v souladu
s výše uvedenou směrnicí – žáci všech ročníků studia obdrželi mýdla, mycí pasty,
popř. další prostředky charakteru prováděných prací v termínech odpovídajících
počtu dnů odborného výcviku týdně.
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Hlavní cíle výchovy žáků na úseku praktického vyučování
Výchovná práce byla zaměřena na seznámení žáků se školním řádem a na
dodržování jeho ustanovení. Školní řád komplexně určuje práva a povinnosti žáků
v praktickém vyučování. Hlavní úsilí výchovně vzdělávací práce bylo zaměřeno
zejména na:
znalost a dodržování školního řádu
čestné, slušné a ohleduplné chování a jednání ve SPV i na veřejnosti, úcta k
pracovníkům a žákům školy
dodržování pracovní doby
výchovné působení zaměřené na vysvětlení škodlivosti kouření, požívání
alkoholu, drog a omamných látek
úctu k cizímu majetku, k majetku školy a spolužáků
znalost a dodržování zásad bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie,
upozornění na následky úrazů, rozbor nejčastějších příčin úrazů
znalost a dodržování zásad pro třídění a ukládání odpadů
udržování pořádku ve všech prostorách SPV
význam soustavné a cílevědomé přípravy na povolání, nepodceňování žádné
složky přípravy (teorie, praxe)
seznámení žáků s možnostmi uplatnění v praxi, popř. s dalšími možnostmi
zvyšování kvalifikace
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Minimální preventivní program
Hlavním principem preventivní strategie ve SPV je i nadále výchova žáků ke
zdravému životnímu stylu a rozvoji osobnosti. V tomto smyslu povedeme důsledně a
systematicky žáky k osvojování a rozvíjení norem mezilidských vztahů a k úctě k
životu druhého člověka, k respektování individuality každého jedince, humánnímu a
tolerantnímu chování, k jednání s důrazem na právní odpovědnost jedince.
Vytvoříme pozitivní klima pro jejich vzdělávání.
Program strategie prevence sociálně patologických jevů

představuje aktivity ve

všech oblastech prevence
- drogových závislostí, alkoholismu a kouření
- kriminality a delikvence
- virtuálních drog /PC, televize, video/
- patologické hráčství
- záškoláctví
- šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování
- xenofobie, rasismu atd.

Metody práce, které budou využívány:
- výklad
- individuální přístup /předcházení neprospěchu žáků/
- konzultace, poradenská činnost
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Aktivity SPV v rámci prevence sociálně patologických jevů:
- vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu „Vzdělávejte se“
- systémové zavádění etické a právní výchovy, výchova ke zdravému životnímu stylu
- uplatňování různých metod a forem působení na jednotlivce a skupiny mládeže
zaměřené na podporu osobnosti a sociálního chování
- vytváření vhodných podmínek pro smysluplné využití volného času
- spolupráce s rodiči
- uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na rizikové
skupiny mládeže

Spolupráce s rodiči:
- informování rodičů o způsobech řešení přestupků podle školního řádu,

Spolupráce s odborníky, s organizacemi:
- SOŠ J. Tiraye
- Pedagogicko psychologická poradna ve Žďáru nad Sázavou
- Policie
- Výchovná poradkyně
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G. Základní údaje o hospodaření
Zhodnocení hospodaření organizace v roce 2011
Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš v roce 2011 provozovalo pouze
hlavní činnost.
A) HLAVNÍ ČINNOST
Výnosové položky v hlavní činnosti tvoří:
-

provozní dotace pro soukromé školy

-

dotace v rámci projektu „Inovace v rozvoji kompetencí žáků dle potřeb trhu
práce“, viz příloha č.1

-

příspěvek na neinvestiční výdaje od zřizovatele

-

ostatní provozní výnosy

Provozní dotace pro soukromé školy UZ 33 155 - za rok 2011 byla poskytnuta dotace
ve výši 1 512 253,- Kč
Použití dotace:
756 357,- Kč platy
262 274,- Kč pojistné
493 622,- Kč ostatní neinvestiční výdaje
Dotace na projekt „Inovace v rozvoji kompetencí žáků dle potřeb trhu práce“
Dotace byla čerpána ve výši 1 833 381,11 Kč na provozní výdaje.
Příspěvek na neinvestiční výdaje od zřizovatele- zřizovatel První brněnská strojírna
Velká Bíteš, a.s. poskytla příspěvek ve výši 1 116 000,- Kč
Ostatní výnosy – jedná se o tržby za stravování žáků a zaměstnanců a bankovní
úroky

17 493,74 Kč.
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CELKOVÉ VÝNOSY V HLAVNÍ ČINNOSTI V ROCE 2011 ČINÍ: 4 479 127,85 Kč
Členění nákladů v hlavní činnosti:
Spotřeba materiálu

287 847,75 Kč

Spotřeba energie

309 286,82 Kč

Služby

1 361 180,26 Kč

Mzdové náklady

1 710 291,00 Kč

Zák. pojištění a soc. náklady

655 749,63 Kč

Ostatní náklady

12 850,00 Kč

Odpisy

99 168,00 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA HLAVNÍ ČINNOST V ROCE 2011 ČINÍ: 4 436 373,46 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění z hlavní činnosti činí k 31.12.2011
42 754,39 Kč

B) ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODLE ÚČTOVÝCH TŘÍD K 31.12.2011
Účet 022 Samostatné movité věci: 855 588,- Kč
Na tomto účtu je pořizovací hodnota části strojního vybavení učňovské dílny.
Účet 221 Účty v bankách
Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš má zřízeny účty u GE Money
Bank, a. s. Stav na běžném účtu k 31.12.2011 je 215 105,34 Kč. Dále má organizace
zřízen dotační účet, jehož stav k 31.12.2011 je 75 382,27 Kč. Celkový stav na
bankovních účtech je 290 487,61 Kč.
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Účet 314 Poskytnuté provozní zálohy: 13 000,- Kč
Na tomto účtu jsou zachyceny zálohy na provozní výdaje.
Účet 321 Dodavatelé: 1 024 036,67 Kč
Na tomto účtu jsou zachyceny závazky vůči dodavatelům (především za energie a
služby).
Účet 325 Ostatní závazky: 1 765,00 Kč
Na tomto účtu jsou zachyceny závazky vůči pojišťovně za úrazové pojištění
zaměstnanců.
Účet 346 Nároky na dotace a ost. zúčtování se státním rozpočtem: 270 048,27 Kč
Na tomto účtu je zachycen nárok na dotaci na projekt „Inovace v rozvoji kompetencí
žáků dle potřeb trhu práce“.
Účet 381 Náklady příštích období: 5 062,00 Kč
Na tomto účtu jsou zachyceny náklady, které byly uhrazeny v roce 2011 a patří do
roku 2012 (předplatné, pojistné).
V tomto rozboru nejsou uvedeny účty, které nemají z hlediska rozboru hospodaření
podstatný význam (331,336,341 apod.)
V lednu 2012 bylo provedeno finanční vypořádání dotací poskytnutých školám a
školským zařízením za rok 2011 a nebyly ze strany Odboru školství, mládeže a
sportu kraje Vysočina připomínky.
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H. Zhodnocení, závěr
SPV PBS je díky svému zřizovateli – PBS a. ,s., plně zabezpečená materiálně pro
plnění své výchovně vzdělávací funkce. Zřizovatel vytváří SPV PBS výborné zázemí
jak pro vlastní výuku žáků, tak i odborný růst učitelů.
Středisko praktického vyučování je mimo jiné známé i tím, že se snažíme
nevynechávat žádnou příležitost k měření sil s ostatními.
Do budoucna se chceme zúčastňovat nejen soutěží, které jsou pořádány v rámci
kraje nebo celostátního měřítka, ale budeme pořádat i Střediskové-ročníkové
soutěže žáků, oceněné putovním pohárem Generálního ředitele PBS a. s.
Domníváme se, že je to jedna z cest při výchově žáků k soutěživosti, k
samostatnosti, ale zároveň k seberealizaci. Pro mnohé z nich jsou tyto soutěže i
nasměrováním k budoucím životním aktivitám. O kvalitní práci s talentovanými žáky
svědčí dlouhá řada úspěchů v soutěžích na všech úrovních a v mnoha oblastech.
Stále je pro nás také důležitým hlediskem hodnocení naší práce skutečnost, že
školské zařízení má dobrý zvuk nejen mezi rodiči a místní veřejností, ale i v širším
okolním regionu. Z tohoto důvodu také u nás není vidět populační úbytek žáků.
Naopak, v posledních pěti letech pozorujeme slibný nárůst zájmu studovat tento
perspektivní učební obor. Je zřejmé, že si žáci, rodiče a celá veřejnost začali
uvědomovat důležitost a perspektivnost tohoto učebního oboru.
V závěru nelze zapomenout ani na výbornou spolupráci se SOŠ J. Tiraye, zejména s
vedením školy. Tato spolupráce je bezesporu nezastupitelná a vzájemně potřebná.
Našim společným přáním je, aby naším přičiněním vzrůstal i zájem rodičů svěřovat
nám svoje děti, ale především, abychom i nadále udržovali dobré výsledky při
vzdělávání mladé generace a také aktivitu pedagogů.

Bc. Aleš Janíček
ředitel SPV
Zpracováno ve Velké Bíteši dne 10. 10. 2012
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Příloha č. 1

31. května 2012 byla ukončena realizace projektu „Inovace v rozvoji kompetencí
žáků dle potřeb trhu práce“. Cílem projektu byl rozvoj kompetencí žáků dle potřeb
trhu práce formou inovativního využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných
předmětech. Stěžejním bodem bylo zaměření se na znalost žáků v oblasti CNC
programování v řídicím systému Heidenhain nad rámec školních osnov a nad rámec
běžné výuky probíhající na SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, který byl partnerem
projektu. Žáci v rámci nepovinně volitelného předmětu pracovali na programovacích
stanicích pod pedagogickým dozorem a také se prakticky vzdělávali přímo u
obráběcího stroje. Mezi další aktivity související s projektem patřila jazyková
vybavenost studentů, která byla podpořena výukou technické angličtiny vedenou
lektorem – rodilým mluvčím. Dále se žáci připravovali na vstup do pracovního
poměru formou e - learningového kurzu, ve kterém se naučili formulovat motivační
dopis, psát strukturovaný životopis, vyhledávat zaměstnání u personálních agentur,
na veletrzích, internetu a mnoho dalších užitečných informací, jak reagovat při
pracovním pohovoru. Všechny tyto aktivity vyžadovaly značnou finanční podporu,
která byla poskytnuta ze strany Evropského sociálního fondu ve výši téměř 5,5 mil
korun.

