
 PROJEKT  

TECHKOM 
 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 

Prioritní osy: 1. Počáteční vzdělávání 

 

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělání 



REALIZACE 

Doba realizace projektu: 1.6.2013 – 31.12.2014 

 

Rozpočet : 2 099 349,80 Kč 

 

Místo realizace: Moravskoslezský kraj 



SPOLUPRACUJÍCÍ ŠKOLY 

ZŠ Orlová – U kapličky 

ZŠ Orlová – Ke Studánce 

ZŠ Orlová – Školní 

ZŠ Dolní Lutyně – A. Jiráska 

ZŠ Bohumín – Skřečoň 

ZŠ Bohumín – Pudlov 

ZŠ Bohumín – Čs. Armády 

ZŠ Petřvald – Školní 

ZŠ Dětmarovice 

ZŠ Albrechtice 

 



SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU 
• zvýšení informovanosti žáků základních škol o atraktivnosti a 

perspektivě řemesel a technických oborů prostřednictvím 
informačních besed, workshopů technických dovedností a 
exkurzí u zaměstnavatelů 

 

• ověření možností, schopností a dovedností žáků ZŠ, zda mají 
předpoklady studovat technické či řemeslné obory 

 

• posílení spolupráce středních škol DAKOL se základními 
školami a zaměstnavateli v regionu za účelem motivace žáků 
ZŠ a SŠ pro vzdělání v technických oborech 

 

• posílení identifikace žáků SŠ DAKOL s již zvoleným oborem 
prostřednictvím inovativních odborných praxí u 
zaměstnavatele, workshopů se zaměstnavateli, exkurzí do 
výrobních podniků a studijních cest na tuzemské veletrhy 
technického zaměření  



CÍLOVÁ SKUPINA 

PROJEKTU 

-- žáci 8. – 9. tříd ZŠ z Orlové, Dolní Lutyně, Bohumína, 

Petřvaldu a Albrechtic - do projektu bude během jeho celkové 

realizace zapojeno cca 500 žáků 8. – 9. tříd ZŠ z Karvinska 

 

-- žáci SŠ DAKOL: žáci 1. – 3. ročníků oborů Strojní mechanik, 

Obráběč kovů, Nástrojář, Zedník, Instalatér, Strojírenské 

práce, Zednické práce, Truhlářská a čalounická výroba a žáci 

1. – 4. ročníků oboru Mechanik strojů a zařízení  - do projektu 

bude zapojeno cca 72 žáků SŠ DAKOL 



KLÍČOVÉ AKTIVITY 

 

•č. 01 - Popularizace technických profesí a zvyšování 

motivace žáků ZŠ ke studiu technických a řemeslných 

oborů 

 

•č. 02 - Ověřování technických kompetenci ZŠ 

 

•č. 03 - Motivace žáků SŠ DAKOL  v setrvání v technických 

a řemeslných oborech a podpora spolupráce SŠ DAKOL 



KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 01                  
POPULARIZACE TECHNICKÝCH PROFESÍ A ZVYŠOVÁNÍ MOTIVACE ŽÁKŮ 

ZŠ KE STUDIU TECHNICKÝCH A ŘEMESLNÝCH OBORŮ 

Popis: Cílem aktivity je podpořit zájem žáků 

základních škol o studium technických a 

řemeslných oborů pomocí informačních besed, 

interaktivních workshopů technických 

dovedností a exkurzí pro volbu povolání. Ve 

spolupráce se základními školami z regionu 

Karvinska a zástupci podnikatelských subjektů v 

regionu zorganizujeme aktivity, které budou 

zajímavou formou seznamovat žáky základních 

škol s technickými a řemeslnými profesemi a 

motivovat je ke vzdělání v těchto oborech. 



KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 02 
OVĚŘOVANÍ TECHNICKÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ ZŠ 

 Popis: Cílem této aktivity je prostřednictvím 

kariérového poradenství podpořit žáky ZŠ při 

volbě budoucí profese a snížit tak u žáků riziko 

nesprávné volby dalšího studia na střední škole či 

budoucí profese. Žáci ZŠ si tak budou moci 

pomocí baterie osobních a profesních testů ověřit 

své možnosti, schopnosti a dovednosti a zjistí, zda 

mají předpoklady studovat technické či řemeslné 

obory a jaké. 



KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 03 
MOTIVACE ŽÁKŮ SŠ DAKOL  V SETRVÁNÍ V TECHNICKÝCH A 

ŘEMESLNÝCH OBORECH A PODPORA SPOLUPRÁCE SŠ DAKOL 

Popis: Cílem aktivity je popularizace technických 

profesí, motivace žáků středních škol DAKOL 

setrvat ve vybraném technickém či řemeslném 

oboru a podpora spolupráce středních škol a 

zaměstnavatelů prostřednictvím: 

1) inovativních odborných praxí u 

zaměstnavatele, tzv. job-shadowing 

2) workshopů se zaměstnavateli 

3) exkurzí do výrobních podniků 

4) studijních cest na veletrhy technického 

zaměření 

 


