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Aktuality : 
 

říjen 2013 - únor 2014 
 
V tomto monitorovacím období probíhaly exkurze pro žáky a stáže pro tvůrce 
modulů. Jde o získání nových sociálních partnerů, kteří by měli zájem o předávání 
informací z reálných provozů, kteří umožní i v následujících školních rocích realizovat 
exkurze pro žáky a stáže pro pedagogy. Pedagogové se seznámí v reálných 
provozech s technologickými postupy výroby daných podnicích. Žáci se seznámí s 
možnými budoucími zaměstnavateli a jejich nároky a požadavky na zaměstnance. 
Naplňování klíčové aktivity probíhalo v následujících etapách: 
1.Exkurze pro žáky stavebních oborů - firma Prefa 
2.Exkurze pro žáky stavebních oborů - firma Cihelna Štěrboholy 
3.Stáž pro pedagogy strojírenských oborů - firma Modelárna Liaz 
4.Stáž pro pedagogy strojírenských oborů - firma PINK lak 
5.Stáž pro pedagogy zednických oborů - firma B+F, Frýdlant 
 
ad) 1 Žáci zednických oborů (Zednické práce 1.ročník, Zednické práce 3.ročník a 
Zedník 3. ročník) se zúčastnili 12.12.2013 exkurze do firmy Prefa.  
ad) 2 Ve čtvrtek 16.1.2014 se žáci zednických oborů (Zednické práce 1.ročník, 
Zednické práce 3.ročník a Zedník 3. ročník) zúčastnili exkurze ve firmě Cihelna 
Štěrboholy.  
ad) 3 Stáž pro pedagogy - tvůrci modulů pro strojírenské obory se 30.1.2014 
zúčastnili odborné stáže do firmy Modelárna - Liaz, Liberec.  
ad) 4 Stáž pro pedagogy - tvůrci modulů pro strojírenské obory se 6.2.2014 zúčastnili 
odborné stáže do firmy PINK lak, Liberec.  
ad) 5 Stáž pro pedagogy - tvůrci modulů pro zednické obory se 20.2.2014 zúčastnili 
odborné stáže do stavební firmy Bachtík a Fisenko, Frýdlant.  
 
 
Během celého školního roku 2013/14 bude probíhat pilotní ověřování modulů 
vytvořených pro obor Strojírenské práce a Strojní mechanik, pro obor Zedník a 
Zednické práce. 
V září 2014 se začala realizovat 3.KA v následujících etapách: 
1.Označení pedagogické dokumentace – zápis o probíhajícím pilotním ověřování 
jednotlivých modulů 
2.Příprava pilotního ověřování modulů v návaznosti na současné ŠVP 
3.Kontrola pilotáže na odborném výcviku - manažerky projektu a vedoucí tvůrců 
modulů prováděli v průběhu těchto měsíců kontrolu pilotáže na OV. 
4.Besedy se žáky - seznámení se zapojení se do pilotního ověřování 
5.Přednáška na TUL -  manažerka si připravila přednášku pro studenty navazujícího 
magisterského studia pedagogické fakulty Liberec. Seznámila budoucí pedagogy 
s tvorbou modulů a jejich pilotním ověřováním. 
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V průběhu tohoto období proběhly v rámci publicity projektu následující akce: 
 
PRŮBĚŽNÝ  SEMINÁŘ 
 
Průběžný seminář se konal 6.12.2013 v MCDO v Hejnicích, program probíhal od 
14:00 - 16:30 hod, semináře se zúčastnilo 24 hostů.  
Manažerky projektu a finanční manažerka seznámily hosty s výsledky realizovaného 
projektu, s připravovaným pilotním ověřováním a s čerpáním rozpočtu. Na závěr 
proběhla neformální diskuse mezi tvůrci modulů.  
 
PŘEDNÁŠKA  NA TUL 
Manažerka projektu si připravila přednášku pro studenty prvního ročníku 
navazujícího magisterského studia pedagogické fakulty v rámci předmětu 
školní pedagogika. Přenášku umožnil 16. 12.2013 Mgr. Dymokurský, který přizval i 
své kolegyně. Formou prezentace byli budoucí pedagogové seznámeni s významem 
tvorby modulů pro odborný výcvik.  
 
 
INFORMAČNÍ  SCHŮZKY  SE  ŽÁKY PRVNÍCH  ROČNÍKŮ 
Informační besedy se žáky probíhaly v měsících září až listopad 2013. Žáci prvních 
ročníků byli seznámeni o svém zapojení do projektu formou pilotního ověřování a 
svou účastí na exkurzích. 
 


