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Nabídka pro sdílení učeben a projektové dny 

 V níže uvedeném dokumentu předkládáme možné kombinace aktivit pro vaše žáky, které se 

budou účastnit vzdělávací aktivity na naší škole. Kapacita jednotlivých pracovišť je cca 10 – 14 žáků, 

tedy při výběru aktivit vezměte v úvahu počet vysílaných žáků. 

 

Orientační harmonogram 

Příjezd (příchod na školu) 

8:10 – 9:40 Vybraná aktivita 

9:40 – 9:50 Přestávka, přesun 

9:50 – 11:20 Vybraná aktivita 

11:20 – 11:40 Oběd 

Odjezd (odchod) 

 

Možné kombinace pracovišť a lektorů v jednotlivých dnech 

Vzhledem k rozvrhovým možnostem SPŠ Tábor jsou nabízeny aktivity v dopoledních hodinách 

v pondělí, středu a pátek. 

Pondělí 

1. Počítačová grafika a 3D tisk   – Ing. Arch. Veronika Rechová, Mgr. Josef Čepička 

2. Robotika a elektrotechnika   – Ing. Jiří Kroutil 

3. Počítačová grafika a značení laserem  – Mgr. Josef Čepička 

4. Chemie     – Mgr. Renata Tůmová 

5. Technické stavebnice LEGO a programování robotů LEGO – Mgr. Pavel Kolář 

6. Zpracování dřeva    – Luděk Pospíchal (pracoviště na Kopečku) 

Středa 

1. Fyzika      – Mgr. Jiří Dvořák 

2. Počítačová grafika a značení laserem  – Mgr. Josef Čepička, Ing. Tomáš Vančura 

3. Technické stavebnice strojů, CNC technika, 3D tisk – Ing. Tomáš Vančura 

4. Zámečnické práce – Michal Permedla, Bc. Jaroslav Kadlec, Ing. Pavel Štamberk 

5. Měření na měřicím stroji   Ing. Bc. Pavel Nousek 

6. Kovářské práce a svářecí simulátor  – Michal Permedla 

7. Zpracování dřeva    – Luděk Pospíchal (pracoviště na Kopečku) 

 

 



Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje 

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367            

 
 

2/3 
 

Pátek 

1. Fyzika      – Mgr. Jiří Dvořák 

2. Počítačová grafika a značení laserem  – Mgr. Josef Čepička, Ing. Tomáš Vančura 

3. Robotika a elektrotechnika   – Ing. Jiří Kroutil 

4. Počítačová grafika a 3D tisk   – Ing. Arch. Veronika Rechová, Mgr. Josef Čepička 

5. Technické stavebnice LEGO a programování robotů LEGO – Mgr. Pavel Kolář 

6. Zámečnické práce – Michal Permedla, Bc. Jaroslav Kadlec, Ing. Pavel Štamberk 

7. Kovářské práce a svářecí simulátor  – Michal Permedla 

8. Měření na měřicím stroji   Ing. Bc. Pavel Nousek 

9. Zpracování dřeva    – Luděk Pospíchal (pracoviště na Kopečku) 

Pozn.: Při výběru aktivity Zpracování dřeva je nutné rozšířit přestávku a upravit harmonogram pro 

delší čas na výměnu na žáků na pracovištích, případně naplánovat skupině stejných žáků dvě aktivity 

Zpracování dřeva v jednom dni. 

 

Anotace jednotlivých pracovišť 

Počítačová grafika a 3D tisk 

Toto pracoviště je zaměřeno na moderní a rychle se rozvíjející se oblast 3D technologií. Tyto 

technologie představujeme jako v dnešní době nedílnou součást průmyslových technologií zabývajících 

se návrhem, konstrukcí, prototypování nebo naopak využitím těchto technologií v reklamním průmyslu 

Robotika a elektrotechnika 

Naše pracoviště robotiky je zaměřeno na zvýšení zájmu a podvědomí o robotice a možnostech 

automatického řízení. Pracoviště robotiku ukazuje a vysvětluje jako všestranný obor, který je dnes již 

prostoupen do mnoha odvětví, kde si robotické technologie ani neuvědomujeme (manipulace 

s materiálem, dálkový průzkum, zabezpečovací technika, umělá inteligence, softwarové inženýrství 

apod.). 

Počítačová grafika a značení laserem 

Toto pracoviště využívá popisovací laser. Žáci se na pracovišti seznámí se jeho funkcí a přípravou 

počítačové grafiky jako podklad pro průmyslové značení a laserové řezání. Součástí aktivity je i práce 

na laseru a výroba drobných součástí. 
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Fyzika   

Cílem tohoto pracoviště je pomocí fyzikálních pokusů a měření rozvíjet v žácích zájem o fyziku. 

Činnost na pracovišti je badatelsky orientovaná a je možné aktivitu na tomto pracovišti sladit se ŠVP 

základní školy.  

Chemie  

Cílem tohoto pracoviště je pomocí chemických pokusů rozvíjet v žácích zájem o chemii Činnost na 

pracovišti je badatelsky orientovaná a je možné aktivitu na tomto pracovišti sladit se ŠVP základní 

školy.  

Technické stavebnice LEGO a programování robotů LEGO 

Toto pracoviště je zaměřeno na rozvoj technického myšlení, prostorového vidění a vnímání souvislostí, 

jemné motoriky, představivosti a technické fantazie. Hravou formou má děti vtáhnout do světa 

konstruování, navrhování, designu, strojírenství a programování. Na pracovišti budou využívány 

polytechnické stavebnice LEGO MINDSTORM. 

Měření na měřicím stroji 

Toto pracoviště žákům ukazuje principy a základní měřidla pro strojírenské měření. Cílem práce je 

ukázat žákům přesnost s jakou má být vedena strojírenská i jiná výroba. Součástí aktivity je ukázka 

práce na moderním měřicím rameni. 

Zpracování dřeva 

Toto pracoviště je zaměřeno na rozvoj manuální zručnosti při ručním zpracovávání dřeva. Je možné 

aktivitu na tomto pracovišti sladit se ŠVP základní školy. Součástí aktivity bude výroba součásti ze 

dřeva. 

Zámečnické práce 

Toto pracoviště je zaměřeno na rozvoj manuální zručnosti při ručním zpracovávání kovů. Je možné 

aktivitu na tomto pracovišti sladit se ŠVP základní školy. Žáci si vyzkouší řezání, ohýbání, vrtání, 

střihání, pilování a jiné technologie zpracování kovů. Součástí aktivity bude výroba součásti z kovu. 

Kovářské práce a svářecí simulátor 

Toto pracoviště je zaměřeno na rozvor manuální zručnosti při kovářském zpracování kovů. Žáci si 

v průběhu aktivity vyzkouší nejen práci s výhní a kovadlinou, ale vyzkouší si i počítačový simulátor 

svařování. 

Technické stavebnice strojů, CNC technika, 3D tisk 

Toto pracoviště je zaměřeno na rozvoj technického myšlení, na seznámení se se základními 

technologiemi třískového obrábění pomocí technických stavebnic strojů. Součástí aktivity je i sestavení 

jednoduchého stroje a jeho využití. 

V Táboře 12. října 2018 

Sestavil: Ing. Tomáš Vančura 


