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Zpracoval:  

„Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

České republiky“ 

 

 

 

Název programu: „Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32./01.0017 

Název projektu: Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných podnicích 

Příjemce dotace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Neratovice, Školní 664 
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I. Souhrnné informace o projektu 

 

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.32./01.0017 

Název projektu Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných 

podnicích 

Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo prioritní osy  7.1 

Název prioritní osy Počáteční vzdělávání 

Číslo oblasti podpory 7.1.1 

Název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Číslo výzvy 01 

Název výzvy Středočeský kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 

1.1 

Celková výše finanční podpory [Kč] 3 274 103,52 

Částka ESF [Kč] 3 274 103,52 

Křížové financování [Kč] 0 

Datum zahájení realizace projektu 1.3. 2012 

Datum ukončení realizace projektu 31.12.2014 

Číslo právního aktu 

(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) 
CES3222/REG/2012 

Příjemce 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 

Neratovice, Školní 664 

IČ/DIČ 68383495 

Statutární zástupce  

(jméno a příjmení, funkce) 
Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka školy 

 

 

II. Popis projektu 

 

Realizací projektu "Stáže pracovníků a žáků ve specializovaných podnicích" došlo ke zvýšení 

kvality vzdělávání prostřednictvím spolupráce školy s aktéry trhu práce a ke zlepšení výuky 

technických oborů.  

 

V rámci klíčových aktivit došlo k propojení teoretických znalostí s praktickou činností, toto 

propojení probíhalo na základě ověřování a použití teoretických poznatků při praktických 

činnostech a bylo důležité z důvodu zařazení absolventa do praktického života. Stáže byly 

realizovány pro žáky a zaměstnance školy u domácích i zahraničních aktérů trhu práce, a to pro 

obory vzdělání mechanik opravář motorových vozidel, karosář, instalatér a zedník. S každou 

firmou byla podepsána "Smlouva o spolupráci". Předmět smlouvy přesně vymezil povinnosti 

firmy i školy a podpořil spolupráci mezi školou a podniky zaměřenými na technické obory. 
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Cíle projektu byly plně v souladu s cíli OP VK a oblasti podpory 1.1. - Zvyšování kvality ve 

vzdělávání. Projekt je zaměřen na obory technického směru. 

 

Základním cílem projektu "Stáže pracovníků a žáků ve specializovaných podnicích" bylo  

zlepšování podmínek pro výuku technických oborů vzdělání a spolupráce školy s aktéry na trhu 

práce formou stáží žáků a učitelů. 

 

Dalším cílem projektu bylo zlepšovat dovednosti a kompetence osob procházejících počátečním 

odborným vzděláváním ve středních školách se záměrem zlepšovat zaměstnatelnost a 

usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce, zdokonalovat kvalitu a přístup k 

dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu osvojování znalostí a schopností se záměrem 

zlepšovat adaptabilitu lidí na technologické a organizační změny, zdůrazňovat význam a 

posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací se záměrem zvyšovat 

konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání prostřednictvím zlepšování spolupráce institucí 

odborného vzdělávání a podniků. 

 

Realizace projektu umožnila vytvořit podmínky pro prohloubení vzdělání žáků i učitelů v určité 

odborné oblasti. Výsledkem stáží žáků i učitelů odborných předmětů a odborného výcviku bylo 

získání vědomostí, znalostí, zkušeností a dovedností z určitého oboru a oblasti vzdělávání a 

jejich zapracování do učebního dokumentu, který bude sloužit pro vyučovací proces v teorii i na 

praxi. Zkušenosti a dovednosti se týkaly stránky odborné, organizační i manažerské. 

 

Dílčí cíle: 

1. Vytvoření vzdělávacího prostředí, kdy propojenost teoretických znalostí a praktických 

dovedností povede k dosažení určeného výsledku vzdělávání. 

2. Zkvalitnění připravenosti absolventů, a tím umožnit jejich lepší uplatnění na trhu práce. 

3. Příprava žáka na úspěšný pracovní život. 

4. Vzdělávání musí směřovat k vytvoření odborných kompetencí dle daného oboru vzdělání. 

5. Podpora týmové spolupráce. 

 

Výstupem projektu je tento dokument, který popisuje jednotlivé stáže a je určený pro výuku 

technických oborů vzdělávání. 

 

Zdůvodnění potřebnosti: 

 

Projekt bylo nutné realizovat vzhledem k potřebě zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím 

propojení teoretických znalostí s praktickou činností. Potřebnost realizace projektu a vazba na 

strategické dokumenty Středočeského kraje byla dána materiálem "Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2008", č. 3 "Kvalita 

vzdělávacích služeb". 
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Ve škole se vyučují obory vzdělání (mechanik opravář motorových vozidel, karosář, instalatér, 

zedník), ve kterých je potřeba soustavně čerpat nové poznatky, využívat nové technologie a 

postupy. Spolupráce s podniky odborného zaměření je částečně již rozvíjena. Využití odborných 

stáží ve vysoce specializovaných podnicích pro výše jmenované obory vzdělání je velmi 

žádoucí. Díky stážím došlo ke zkvalitnění vztahu mezi teoretickými znalostmi a praktickými 

dovednostmi, tím ke zlepšení podmínek pro vzdělávání mládeže. Absolvent konkrétního oboru 

vzdělání musí zvládnout použití teorie v praxi, jinak nemá možnost se zařadit do pracovního 

procesu. Realizace projektu umožnila vytvořit podmínky pro prohloubení vzdělání žáků i učitelů 

v určité odborné oblasti. 

 

Výsledkem stáží žáků i učitelů bylo získat vědomosti a dovednosti z určitého oboru a oblasti 

vzdělávání a jejich zapracování do tohoto dokumentu, který bude sloužit pro vyučovací proces. 

Zkušenosti a dovednosti se budou týkat stránky odborné, organizační i manažerské. 

 

Projekt byl založen na přenosu informací o inovacích ze světa práce do světa vzdělávání a 

výcviku dovedností. Jednoznačně definuje prostředí této spolupráce jako partnerské. Z hlediska 

užitné hodnoty jsou školy "výrobci této přidané užitné hodnoty" a zaměstnavatelé zákazníkem, 

spotřebitelem tohoto systému. Ochota firem předat své zkušenosti do vzdělávacího procesu a 

podílet se na výcviku dovedností svých budoucích zaměstnanců je sama o sobě inovativním 

přístupem k zaměstnanecké politice státu. Vytváření silných partnerských vztahů deklarovaných 

v partnerských smlouvách tvoří základní stavební kámen projektu. 

 

Popis cílové skupiny: 

 

Projekt počítal s cílovou skupinou pedagogických pracovníků - učitelů odborných předmětů a 

odborného výcviku a se žáky školy v oborech vzdělání mechanik opravář motorových vozidel 

(automechanik), karosář, zedník a instalatér. 

 

Základní potřebou cílové skupiny pedagogických pracovníků je vzdělávat žáky školy tak, aby 

získali potřebné vědomosti, znalosti, zkušenosti a dovednosti, pro žáky základní potřeba spočívá 

v tom, aby se po absolvování konkrétního oboru vzdělání uplatnili na trhu práce v podnicích 

stavebního a strojírenského zaměření. 

 

Cílová skupina - pedagogičtí pracovníci - je tvořena učiteli odborných předmětů a z oblasti praxe 

učiteli odborného výcviku. Celkový počet pedagogických pracovníků cílové skupiny činí 40 

fyzických osob. Někteří učitelé se zúčastní více stáží různého zaměření. Na 1 stáž pojedou 2 

učitelé. Na 20 stážích půjde o 40 účastí z cílové skupiny. Jedná se o část pedagogického sboru, 

který je charakteristický plnou pedagogickou i odbornou kvalifikací, s dlouholetou praxí na 

střední škole. Pedagogičtí pracovníci, kteří doposud nedosáhli plné kvalifikace, studují 

doplňkové pedagogické studium nebo příslušnou školu magisterského nebo inženýrského 

zaměření na VŠ z důvodu rozšíření nebo získání kvalifikace. Při realizaci projektu bude využito 

odborných znalostí, vědomostí, zkušeností a dovedností zúčastněných pedagogických 

pracovníků. 
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Po zpracování výsledků získaných na stážích žáků a zaměstnanců u specializovaných podniků 

budou výstup projektu používat pedagogičtí pracovníci pro účely vzdělávání žáků školy v 

teoretické výuce i na odborném výcviku u daných oborů vzdělání. 

 

Cílová skupina - žáci SOŠ a SOU Neratovice - byla tvořena chlapci z oborů vzdělání ukončených 

závěrečnou zkouškou s výučním listem - mechanik opravář motorových vozidel, karosář, 

instalatér a zedník. Celkový počet žáků v této cílové skupině činil 200 žáků. Výstup projektu 

bude sloužit jako prostředek pro vzdělávání cílové skupiny v teoretické výuce i na odborném 

výcviku. 

 

Zkušenost s prací s cílovou skupinou: 

 

V projektu "Stáže pracovníků a žáků ve specializovaných podnicích" se počítalo s cílovými 

skupinami – zaměstnanci a žáci SOŠ a SOU Neratovice. Škola již 18. rokem navazuje na tradice 

3 škol, které mají padesátiletou historii a díky kterým vznikl po splynutí nový právní subjekt - 

SOŠ a SOU Neratovice. Z tohoto vyplývá, že žadatel měl praktické zkušenosti s cílovými 

skupinami z titulu své výchovně - vzdělávací funkce, a to v oblasti řídící, organizační, 

metodické, kontrolní, plánovací, motivační, vedení lidí apod. 

 

Cílová skupina - pedagogičtí pracovníci - byla tvořena jednak učiteli všeobecně vzdělávacích 

předmětů a učiteli odborných předmětů, v oblasti praktických dovedností učiteli odborného 

výcviku. Jedná se o pedagogický sbor, který je charakteristický téměř plnou pedagogickou i 

odbornou kvalifikací, s dlouholetou praxí na střední škole. Pracovníci, kteří doposud nedosáhli 

plné kvalifikace, studují doplňkové pedagogické studium nebo příslušnou školu magisterského 

nebo inženýrského zaměření na VŠ z důvodu získání kvalifikace. Při realizaci projektu bylo 

využito odborných i obecných znalostí, vědomostí, zkušeností a dovedností všech 

pedagogických pracovníků. 

 

Cílová skupina - žáci SOŠ a SOU Neratovice - byla tvořena z žáků oborů vzdělání ukončených 

závěrečnou zkouškou s výučním listem - mechanik opravář motorových vozidel (automechanik), 

karosář, instalatér a zedník. Ze základního cíle školy byla zřejmá zkušenost s cílovými skupinami 

projektu. 

 

Zapojení a motivace cílové skupiny 

 

Do jednotlivých klíčových projektových aktivit byly cílové skupiny zapojeny následovně: 

1. Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělání automechanik - do této 

klíčové aktivity byli zapojeni žáci a pedagogičtí pracovníci oboru vzdělání mechanik opravář 

motorových vozidel (automechanik), a to účastí na školení firmy před vlastní stáží, formou stáže 

v odborných firmách v tuzemsku a v zahraničí podle daného oboru a tématu, dále budou cílové 

skupiny uplatňovat získané načerpané vědomosti, dovednosti a zkušenosti ze stáží ve škole při 

teoretické výuce a při odborném výcviku. Z každé stáže byla zpracována zpráva o jejím průběhu. 

Realizační tým prováděl kontrolu plnění jednotlivých bodů "Smlouvy o spolupráci". 
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2. Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělání karosář - šlo o stejné zapojení 

cílových skupin a realizačního týmu jako u bodu 1., tzn. zapojení školením, zaučením cílových 

skupin, vlastní stáží v tuzemské nebo zahraniční firmě a uplatněním vědomostí a dovedností v 

praxi.  

3. Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělání instalatér – šlo o stejné 

zapojení cílových skupin a realizačního týmu jako u bodu 1., tzn. zapojení školením, zaučením 

cílových skupin, vlastní stáží v tuzemské nebo zahraniční firmě a uplatněním vědomostí a 

dovedností v praxi. 

4. Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělání zedník - šlo o stejné zapojení 

cílových skupin a realizačního týmu jako u bodu 1., tzn. zapojení školením, zaučením cílových 

skupin, vlastní stáží v tuzemské nebo zahraniční firmě a uplatněním vědomostí a dovedností v 

praxi. 

5. Vytvoření vzdělávacího výukového programu - odborná firma za úzké spolupráce s 

realizačním týmem zpracovala tento vzdělávací výukový program podle zpráv ze stáží 

zaměřených na jednotlivá témata a obory vzdělání. Při tvorbě byla zapojena i cílová skupina žáků 

a pedagogických pracovníků. Dokument bude sloužit jako prostředek pro seznámení se s 

výsledky stáží pro budoucí žáky. 

 

Přínos pro cílovou skupinu: 

 

Přínos pro cílové skupiny, je možné formulovat do následujících bodů. Stáže umožnily zajistit 

komplexní informovanost zájemců o možnostech odborného uplatnění ve firmách, maximální 

informovanost firem o odpovídajících potenciálních zaměstnancích a přímý kontakt 

zaměstnavatelů se žáky školy. 

 

Pro cílovou skupinu žáků školy je stáž nejlepší způsob, jak se později dostat na pozici, kterou 

opravdu chce získat, neboť při ní uplatní své vědomosti v praxi, doplní si znalosti o zkušenosti, 

dělá odbornou práci, takže se může dále vzdělávat, zjistí, jestli ho určitá práce opravdu baví a jde 

mu dobře, pozná, zda vybraná firma je ta pravá pro jeho budoucí zaměstnání a získá odbornou 

praxi, která mu pomůže najít dobré místo. 

 

Výhodou realizace projektu pro žáky: 

- lepší uplatnění na trhu práce, 

- vyšší připravenost se dále vzdělávat, 

- zvýšení kvality a účinnosti středního odborného vzdělávání, 

- větší propojení teoretických znalostí a praktických dovedností. 

 

Pro cílovou skupinu učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku byla stáž jedna z 

možností, kdy může škola pružně reagovat na technické a technologické změny ve výrobě a 

učitelé zvýší svou profesní odbornost, a tím budou schopni předávat nejnovější informace o 

inovacích z různých oblastí výroby. Projekt umožnil zástupcům firem zapojit se do organizace a 

aktivit školy v oblasti praktického vyučování. 
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Výhodou realizace projektu pro pedagogické pracovníky: 

- zvyšování odborného růstu a zkvalitnění práce učitelů, 

- získání nových poznatků o moderních zařízeních a nových technologiích, 

- zkušenosti ze stáží bude možné použít ve výuce. 

 

Přínos projektu po jeho realizaci je jednoznačný a významný, neboť spolupráce školy s aktéry 

trhu práce v tuzemsku i v zahraničí v oblasti praktické výuky přináší obrovský posun při 

přibližování teorie a praxe. Tato spolupráce bude vytvářet podmínky pro realizaci profesní 

přípravy a u pedagogů podporuje seznámení se s moderními technologiemi. 

 

Rizika projektu 

 

Situace, události, skutečnosti či činnosti, které mohly být rizikové a mohly ohrozit úspěšné 

dokončení realizace projektu "Stáže pracovníků a žáků ve specializovaných podnicích" byly 

nepatrné, neboť spolupráce mezi školou a odbornými domácími subjekty v oblasti stavebního a 

strojírenského zaměření již existovala při zajišťování odborného výcviku 2. a 3. ročníků oborů 

vzdělání mechanik opravář motorových vozidel, karosář, instalatér a zedník. 

 

Smlouvy o spolupráci byly podepsány s tuzemskými aktéry trhu, se zahraničními byla, i když 

někdy složitě, spolupráce dohodnuta. 

 

Předpokládala se možná rizika:  

1. Ze strany smluvních firem šlo o odmítnutí spolupráce před vstupem do projektu, i když byla 

spolupráce dohodnuta, nebo v průběhu projektu, možnost zániku firmy v průběhu realizace 

projektu, riziko nedodržení povinností vyplývající ze "Smlouvy o spolupráci" - firma neumožní 

žákům a zaměstnancům školy provést stáže, neumožní školení o nových materiálech a 

technologiích, neposkytne nástroje, přístroje a jiné pomůcky pracovníkům školy k provedení 

ukázek, nedodrží podmínky spolupráce při tvorbě vzdělávacího programu. 

 

2. Ze strany školy mohlo dojít rovněž k porušení povinností daných ve "Smlouvě o spolupráci" – 

nedodržení bezpečnostních pravidel při pohybu účastníků stáže po odborné firmě, škola nebude 

řádně prezentovat výsledky projektu, nezapůjčí firmě vyučovací prostory a nezajistí techniku pro 

účely školení, k dalším rizikům můžeme zařadit nezájem žáků a pedagogických pracovníků - 

učitelů odborných předmětů i učitelů odborného výcviku o nabízené akce ve specializovaných 

firmách stavebního nebo strojírenského zaměření. 

 

U zahraničních stáží: 

3. Ze strany cílových skupin mohla vzniknout jazyková bariéra při návštěvách zahraničních 

firem. 

4. Odmítnutí spolupráce před vstupem do projektu. 

5. Nezájem žáků a pedagogických pracovníků o stáže v zahraničí z finančních důvodů. 

V průběhu realizace bude škola dbát na to, aby "Smlouva o spolupráci" byla plněna. Bude 

prováděna kontrola. 
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Popis opatření na eliminaci (odstranění rizik): 

 

SOŠ a SOU Neratovice byla pro předcházení vzniku výše uvedených rizik pojištěna 

následujícími  kroky na jejich odstranění: 

 

1. Do realizace projektu byly vybrány ty firmy, o nichž máme kvalitní a kladné reference, mají v 

regionu určitou tradici nebo se kterými jsme již v minulosti navázali kontakt a spolupráce byla 

bezproblémová. Obrátili jsme se na zaměstnavatele, se kterými již máme dlouholetou spolupráci 

v oblasti konání odborného výcviku pro žáky naší školy daných oborů. 

Pokud by nastalo vypovězení "Smlouvy o spolupráci" ze strany domácích nebo zahraničních 

aktérů trhu práce, škola měla k dispozici náhradní zaměstnavatele. 

 

2. Škola cílové skupiny řádně proškolovala z oblasti BOZP, tohoto školení se zúčastnili i 

zástupci firem. Zástupci firem uskutečnili počáteční informativní schůzku o své firmě, o 

metodách práce apod. Pro tyto účely škola zapůjčila prostory a techniku. Výsledky práce z 

jednotlivých stáží byly řádně prezentovány na stránkách školy a na přístupných nástěnkách. 

Rovněž byla informována veřejnost na schůzkách rodičů. Pokud se týká nezájmu žáků, šlo 

především o vysvětlení, že jejich budoucnost a zapojení do pracovního procesu bude záviset na 

jejich schopnostech a dovednostech, které mohou získat právě na stážích a exkurzích ve 

specializovaných firmách. S rozšiřováním svých znalostí se budou mnohem lépe uplatňovat na 

pracovištích a budou mít mnohem lepší možnosti při výběru budoucího zaměstnání. 

 

3. Do realizace projektu byli vyzváni žáci a učitelé odborných předmětů a odborného výcviku, 

kteří jsou jazykově na dobré úrovni. U žáků bude posuzováno podle výsledků vzdělávání v cizích 

jazycích, u pedagogických pracovníků podle jazykového potenciálu. 

 

4. Škola se zaměřila na velké a solidní zahraniční firmy, které mají i dceřiné společnosti na území 

ČR. 

 

5. Vysvětlení žákům i pedagogických pracovníkům, že stáže budou pro účastníky finančně 

nenáročnou aktivitou. 

 

Veškeré náklady byly hrazeny z prostředků projektu. 

 

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF: 

 

Po ukončení financování projektu z ESF bude škola naplňovat základní cíl i výstupy projektu v 

době udržitelnosti, jelikož podle vzniklého vzdělávacího výukového programu se bude 

zajišťovat výchova a vzdělávání žáků u oborů vzdělání mechanik opravář motorových vozidel 

(automechanik), karosář, zedník a instalatér ve škole v teoretické výuce i na odborném výcviku. 

Vzdělávací dokument nabídne informace o novinkách z oblasti výroby, montáží, obsluhy strojů, 

přístrojů a zařízení, z oblasti moderních technologií využívaných ve stavebnictví, v 
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automobilovém průmyslu a v dalších oborech strojírenského zaměření, pro žáky nabídne 

možnosti současného a perspektivního uplatnění na pracovním trhu v regionu. 

 

Základní klíčová aktivita "Stáže pracovníků a žáků školy" a její hlavní výstup vzdělávací 

výukový dokument bude trvale udržitelný i po ukončení financování ze zdrojů ESF. 

Trvalá udržitelnost projektu po ukončení financování ze zdrojů ESF je dána následujícími fakty: 

1. Učitelé odborných předmětů a odborného výcviku budou zdrojem vysoké kvality moderního 

vzdělávacího procesu. 

2. Pedagogičtí pracovníci, kteří se budou účastnit stáží, budou vysoce motivování k prosazování 

výstupu do teoretického vyučování a do odborného výcviku daných oborů. 

3. Vzniklý výukový vzdělávací dokument může sloužit pro další školy technického zaměření v 

regionu. 

4. Vzdělávací výukový dokument bude k dispozici v e-learningové podobě široké veřejnosti. 

5. Učební materiál bude dále využíván, korigován a aktualizován podle vývojových trendů v 

oblasti stavebnictví a strojírenství. 

6. Členové realizačního týmu i pravidelní účastníci stáží zapojení do projektu mohou být 

vhodnými lektory pro ostatní pedagogické pracovníky na školách obdobného zaměření. 

7. Použité metody a postupy práce a výsledky budou využívány pro systém celoživotního 

vzdělávání pro ostatní pedagogické pracovníky ve škole. 

8. Vzniklý výukový vzdělávací dokument může sloužit i jako prostředek propagace školy a jejích 

záměrů do budoucna. 

 

Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní: 

 

Výsledkem stáží žáků a učitelů odborných předmětů a odborného výcviku bude získání 

vědomostí a dovedností z určitého oboru a oblasti vzdělávání a jejich zapracování do 

vzdělávacího dokumentu, který bude sloužit pro vyučovací proces. Přidaná hodnota projektu 

spočívá především v získání zkušeností a dovedností v oblasti praktického uplatnění 

teoretických vědomostí. Tyto zkušenosti a dovednosti se budou týkat stránky odborné, 

organizační i manažerské. 

 

Přidaná hodnota projektu konkrétně spočívá v rozšíření odborných a jazykových znalostí 

účastníků stáží, zvýšení podílu praxe žáků v reálném pracovním prostředí, v získání příležitosti 

seznámit se s novou organizací práce, používanými technologiemi, zařízeními, pracovními 

podmínkami, zapojení se do komunikace podniku ve zvýšení výrazné motivace ke 

sebevzdělávání, v získání lepší šance budoucích absolventů na dobré uplatnění trhu práce, v 

inspiraci k obsahových inovacím ve vzdělávání, v osvojení nových forem a metod výuky, v 

možnosti srovnání profilu absolventů odpovídajících oborů odborného vzdělávání. 

Ochota firem předat své zkušenosti do vzdělávacího procesu a podílet se na výcviku dovedností 

svých budoucích zaměstnanců je sama o sobě inovativním přístupem k zaměstnanecké politice 

státu. Vytváření silných partnerských vztahů zajištěných ve smlouvách se zaměřením na 

konkrétní obor vzdělání tvoří základní stavební kámen projektu. 
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Firmy i škola musí dospět z dlouhodobého hlediska ke shodě na podpoře konkrétních 

vzdělávacích programů s jejich praktickým výcvikem k získání vyžadovaných dovedností. 

Projekt doplňuje mezeru v nabídce v oblasti technického vzdělávání pro učitele odborných 

předmětů a odborného výcviku. 

 

Inovace ve firmách a vývoj konkurenčního prostředí v prostředí globálního obchodu se v případě 

realizace projektu stanou samohybným nástrojem ovlivňujícím i další rozvoj OV. Projekt 

umožní provádět srovnávání v hodnocení kvality jednotlivých škol podle úrovně připravenosti 

jejich absolventů na zaměstnání. 

 

 

Vazby na jiné projekty 

 

Realizace projektu "Stáže žáků a zaměstnanců školy ve specializovaných podnicích" nemá 

přímou vazbu na jiné projekty obdobného typu, které by byly spolufinancované ze zdrojů ESF, 

avšak koresponduje s dalším projektem předkládaným školou "Svářečská škola". Tento projekt 

byl zaměřen na technické obory vzdělání, které nemají v rámci školních vzdělávacích programů 

možnost získat svářečské oprávnění. Připravuje absolventy ke státní zkoušce svařování a k 

možnosti získat další profesi svářeče. 

 

Projekt úzce navazoval na již předložené projekty z OP VK s názvem "Inovace kurikulárních 

dokumentů SOŠ a SOU Neratovice", kde došlo k inovaci školních vzdělávacích programů školy 

pro jednotlivé obory vzdělání. Předkládaný projekt a jeho výstup (vzdělávací výukový dokument 

s popisem stáží a jednotlivých témat) se stane součástí další inovace školních vzdělávacích 

programů. 

 

Dále předkládaný projekt navazoval na projekt v rámci ROP NUTS II. Střední Čechy 

"Modernizace školy", v rámci kterého došlo k pořízení nového vybavení do dílen odborného 

výcviku pro jednotlivé obory vzdělání, které byly podporovány v této výzvě, např. výstavba 

diagnostické učebny, instalace výukového panelu pro obor vzdělání instalatér pro oblast 

vytápění, modernizace svářečské dílny o nové svářecí automaty. 

 

Uvedený projekt a jeho aktivity byly zaměřeny na oblast podpory "Zvyšování kvality ve 

vzdělávání" a na skupiny oborů vzdělávání 23 -Strojírenství a strojírenská výroba a 36 - 

Stavebnictví, geodézie a kartografie. 

 

Předkládaný projekt byl určen pro cílovou skupinu žáků a pedagogických pracovníků, a to 

učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku školy v technických oborech vzdělání 

(mechanik opravář motorových vozidel, karosář, instalatér a zedník) a v oblastech vzdělávání 

rozdělených podle jednotlivých témat, které byly podrobně popsány v části klíčových aktivit. Z 

každého oboru bylo vybráno 5 témat, které byly součástí stáží žáků a učitelů v odborných 

podnicích. Tato témata jsou pro školu velmi důležitá. 
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III. Klíčové aktivity 

 

Podrobný popis realizace klíčových aktivit: 

 

V rámci aktivit došlo k podpoře spolupráce mezi školou a aktéry trhu práce podle jednotlivých 

oborů vzdělání. Šlo o zajištění stáží žákům školy u zaměstnavatelů a o podporu stáží 

pedagogických pracovníků s následným uplatněním získaných zkušeností ve výuce, vedoucích k 

seznámení se s moderními technologiemi, řídicími procesy a kontrolními systémy používanými 

ve firmách. Základním cílem projektu bylo rozvíjení kvality, inovativních metod a praxe 

odborného vzdělávání prostřednictvím tuzemské i nadnárodní spolupráce. Cílem zahraniční 

stáže studentů bylo zdokonalování v praktických, odborných a jazykových dovednostech v 

zemích EU. 

 

Dílčí části: 

1. Školení před realizací vlastní stáže u odborné firmy, a to na půdě školy. Cílem bylo seznámení 

cílových skupin s vlastním průběhem stáže a seznámení se s danou firmou, jejím výrobním 

programem, historií, pracovními a technologickými postupy, bezpečnostními a hygienickými 

předpisy a s programem stáže. 

2. Vlastní stáž podle podepsané "Smlouvy o spolupráci", v rámci které se firma zavázala umožnit 

žákům a zaměstnancům školy provést stáže, materiálně podpořit výuku žáků ve škole, provést 

školení o nových materiálech a technologiích, zapůjčit přístroje a jiné pomůcky k provedení 

ukázek. 

Základní povinnosti školy: odpovědnost za žáky při veškerých akcích pořádaných ve firmě, 

zabezpečení prostor a technického zařízení pro úvodní schůzku, prezentace výsledků spolupráce 

formou článků v tisku nebo na svých www stránkách. 

3. Uplatnění načerpaných vědomostí a dovedností ve vyučování, vyhodnocení spolupráce. 

 

Výstup klíčových aktivit: 

 

Výstupem klíčových aktivit byl počet proškolených osob uskutečněných formou stáží - 10 

učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku u každého oboru a 50 žáků u každého 

oboru vzdělání 1. - 3. ročníků, celkem 40 učitelů a 200 žáků. 

 

V rámci této aktivity proběhly 3 tuzemské a 2 zahraniční stáže. 

 

Na každou stáž jelo z cílových skupin 10 žáků a 2 pedagogičtí pracovníci. 2 pedagogové se 

zúčastnili z důvodu získání odborných dovedností, zajištění odborného dozoru nad nezletilými 

žáky, překlenutí jazykové bariéry u žáků a dále z důvodu plné obsazenosti mikrobusu. 

 

Cílová skupina pedagogických pracovníků byla tvořena učiteli odborných předmětů a učiteli 

odborného výcviku. Jelikož šlo o stáže různého zaměření podle tématu, účastnili se někteří z řad 

pedagogických pracovníků vícekrát. 
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Cílové skupiny se  účastnily stáží s různým tématem. Proběhly 3 stáže v tuzemských firmách a 2 

stáže v zahraničních firmách. 

 

Témata pro cílové skupiny byla zvolena jako nové tematické celky do školního vzdělávacího 

programu daného oboru vzdělání, které vzhledem k vybavenosti školy nelze konat v teoretických 

podmínkách vyučování. Výstupem těchto aktivit byly tiskové zprávy s fotodokumentací o 

průběhu stáží na jednotlivá témata. Tyto zprávy byly podkladem pro zpracování tohoto 

dokumentu,  který bude zapracován do ŠVP. 

 

Názvy klíčových aktivit a témata ke stážím:  

 

01 Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělání mechanik opravář 

motorových vozidel (automechanik) 

 

Témata stáží: 

1. Technologie výroby nákladních vozidel nebo autobusů - ukázka skupinové montáže. 

2. Trendy v údržbě a diagnostice - běžné opravy a servis nákladních vozidel, generální oprava 

vozidla. 

3. Diagnostika motorových vozidel - praktické opravy vozidel za pomoci diagnostiky. 

4. Technologie oprav a údržby klimatizací - čištění, dezinfekce a opravy klimatizací, technologie 

výroby expandéru a kompresoru pro klimatizaci 

5. Technologie výroby pneumatik - technologie protektorování pneumatik a jejich opravy. 

 

02 Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělání karosář 

 

Témata stáží: 

1. Technologie výroby osobních automobilů - výroba samonosné karoserie. 

2. Technologie oprav samonosných karoserií - trendy, použití tmelů a dodržení tuhosti karoserie 

po opravě, diagnostika podvozku a souměrnosti karoserie, oprava karoserie, její usazení, 

rovnání, lepení a svařování. 

3. Technologie výroby historických automobilů - renovace starých automobilů s důrazem na 

původní technologie. 

4. Tmelení karoserie - příprava karoserie pro lakování, moderní způsoby lakování a povrchových 

úprav. 

5. Technologie výroby nárazníků a plastových dílů u automobilů - opravy plastů, svařování 

plastů. 

 

 

03 Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělání instalatér 

 

Témata stáží: 

1. Technologie výroby plastových rozvodů - trendy v jejich montáži, běžné opravy a servis 

těchto rozvodů médií. 
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2. Technologie výroby měděných a nerezových rozvodů - trendy v jejich montáži, běžné opravy 

a servis těchto rozvodů médií. 

3. Technologie ekologického vytápění - seznámení s výrobou slunečních kolektorů a 

komponentů, technologie montáže a údržby v praxi. 

4. Technologie výroby topných systémů na plynná paliva, kapalná paliva, tuhá paliva, 

elektrosystémy, technologie a výroba otopných těles. 

5. Technologie výroby topných podlah. 

 

 

04  Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělání zedník 

 

Témata stáží: 

1. Tepelné izolace - možnosti a systémy, řešení zateplování budov, předcházení problémů 

tepelných mostů a ztrát, technologie výroby. 

2. Vodorovné konstrukce - technologické možnosti, řešení stropních konstrukcí, postupy 

jednotlivých systémů, technologie výroby materiálů. 

3. Betonářské práce - technologické možnosti a systémy podlahových konstrukcí, technologické 

postupy, průmyslové a lité podlahy a jejich využití, technologie výroby materiálů. 

4. Hydroizolace a izolace proti radonu - možnosti a systémy, možnosti řešení, izolace proti 

radonu. 

5. Přestavby budov - sanace budov, stavební konstrukce, dodatečné zásahy do budov. 

 

05 Vytvoření vzdělávacího výukového programu 

 

Podrobný popis realizace klíčové aktivity: 

 

V rámci této klíčové aktivity projektu se realizoval hlavní výstup projektu, a to "Vzdělávací 

výukový dokument". 

Vlastní zpracování provedla odborná firma za spolupráce všech členů realizačního týmu. 

Podkladem byly tiskové zprávy z jednotlivých stáží, které vznikly po konkrétní návštěvě 

specializované firmy. 

Šlo o písemné zapracování daného tématu, nových poznatků, které žáci jednotlivých oborů 

vzdělání na akcích získali. 

Tyto teoretické i praktické poznatky se staly podkladem pro včlenění do "Školních vzdělávacích 

programů". Dokument, začleněný do ŠVP jednotlivých oborů vzdělání se bude v 

následujících letech používat v praxi. 

Na závěr bylo provedeno vyhodnocení celého projektu. 

Přínos vzniklého vzdělávacího výukového dokumentu: 

1. Dokument bude sloužit jako prostředek pro seznámení se s výsledky stáží pro budoucí žáky. 

2. Vzniklý výukový vzdělávací dokument bude sloužit pro další školy technického zaměření v 

regionu. 

3. Vzdělávací výukový dokument bude k dispozici v e-learningové podobě široké veřejnosti. 
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4. Učební materiál bude dále využíván, korigován a aktualizován podle vývojových trendů v 

oblasti stavebnictví a strojírenství. 

 

Výstup klíčové aktivity: 

 

Výstupem této závěrečné projektové aktivity bylo vytvoření jednoho vzdělávacího výukového 

dokumentu o jednotlivých stážích, který bude sloužit pro výuku u oborů vzdělání mechanik 

opravář motorových vozidel, karosář, instalatér, zedník a to jak pro teoretickou výuku, tak pro 

odborný výcvik. 

 

Závěry úzce navazují na: 

1. Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (verze 2006, aktualizace 2009), 

opatření E-III - vytvoření podmínek pro trvalé zvyšování kvality vzdělávání a pro zajištění 

maximální možné efektivity fungování výchovně - vzdělávací soustavy v kraji. 

2. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje - záměry 

kraje v programovém období 2007-2013 - jde o vytvoření podmínek pro trvalé zvyšování kvality 

a relevance vzdělávání, dále o vytvoření podmínek pro zajištění maximální možné efektivity 

fungování výchovně vzdělávací soustavy v kraji. 

3. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, MŠMT 2007 - 

tvorba a zavádění systémů kvality, metod hodnocení a vlastního hodnocení škol a školských 

zařízení. 

4. Program sociálního a ekonomického rozvoje města Neratovic - růst vzdělanostní úrovně a 

zaměstnanosti obyvatel. 

 

Harmonogram klíčových aktivit 

Původní: 

 

Klíčová aktivita/rok 

(2012) 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání mechanik 

opravář motorových 

vozidel 

(automechanik)     x x x       x  x x    

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání karosář     x x x          x  x x   
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Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání instalatér       x x x         x  x   

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání zedník       x x x           x 

     
        Klíčová aktivita/rok 

(2013) 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání mechanik 

opravář motorových 

vozidel 

(automechanik) x x x           x x x   

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání karosář   x x x           x x x 

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání instalatér x   x x x           x x 

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání zedník x  x   x x x           x 

     
        Klíčová aktivita/rok 

(2014) 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání mechanik 

opravář motorových 

vozidel 

(automechanik) x x x                   
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Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání karosář   x x x                 

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání instalatér x   x x x               

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání zedník x x   x x x             

Vytvoření 

vzdělávacího 

výukového programu             x x x x x x 

 

Aktualizace: 

 

Rok: 2012                         

Název klíčové 

aktivity 
I. II. III. IV. V. VI. VII. 

VIII

. 
IX. X. XI. XII. 

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání mechanik 

opravář motorových 

vozidel 

(automechanik)       x x x     x  x x    

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání karosář                 x  x  x   

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání instalatér       x x x     x x x    

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání zedník       x x x     x x  x   
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Rok: 2013 
    

        Název klíčové 

aktivity 
I. II. III. IV. V. VI. VII. 

VIII

. 
IX. X. XI. XII. 

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání mechanik 

opravář motorových 

vozidel 

(automechanik)                   x   x 

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání karosář       x x             x 

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání instalatér       x x               

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání zedník                       x 

Rok: 2014                         

Název klíčové 

aktivity 
I. II. III. IV. V. VI. VII. 

VIII

. 
IX. X. XI. XII. 

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání mechanik 

opravář motorových 

vozidel 

(automechanik) x x   x                 

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání karosář x x   x           x     

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických 

pracovníků oboru 

vzdělání instalatér       x           x     

Zajištění stáží žáků a 

pedagogických x x               x x   
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pracovníků oboru 

vzdělání zedník 

Vytvoření 

vzdělávacího 

výukového programu             x x x x x x 

 

Realizační tým 

 

001 Hlavní manažer projektu 900,00 hodin DPČ 

002 Manažer klíčových aktivit 600,00 hodin DPČ 

003 Odborný pracovník pro realizaci stáží 600,00 hodin DPČ 

004 Finanční manažer 900,00 hodin DPČ 

 

Rozpočet projektu 

Druh výdajů 

rozpočtu 

Původní rozpočet Konečný rozpočet 

 

 

Skutečné 

náklady 

Počet 

jednote

k 

Jed.  

cena 

Celkové 

náklady na 

položku 

Počet 

jednote

k 

Jed.  

cena 

Celkové 

náklady na 

položku 

1. Osobní výdaje     864 300,00     864 300,00 858 128,00 

1.1 Platy, odměny z 

dohod a pojistné 
    645 000,00     645 000,00 645 000,00 

1.1.1 Výdaje na 

odborné zaměstnance, 

v tom 

    465 000,00     465 000,00 465 000,00 

1.1.1.1 Platy     0,00     0,00 0,00 

1.1.1.2 Odměny z 

dohod (DPČ) 
    465 000,00     465 000,00 465 000,00 

1.1.1.2.1. Hlavní 

manažer 
900 250,00 225 000,00 900 250,00 225 000,00 225 000,00 

1.1.1.2.2. Manažer 

klíčových aktivit 
600 200,00 120 000,00 600 200,00 120 000,00 120 000,00 

1.1.1.2.3. Odborný 

pracovník pro realizaci 

stáží 

600 200,00 120 000,00 600 200,00 120 000,00 120 000,00 

1.1.1.3 Odměny z 

dohod (DPP) 
    0,00     0,00 0,00 

1.1.1.4 Autorské 

honoráře 
    0,00     0,00 0,00 

1.1.2 Výdaje na 

administrativní 

zaměstnance, v tom 

    180 000,00     180 000,00 180 000,00 
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1.1.2.1 Platy     0,00     0,00 0,00 

1.1.2.2 Odměny z 

dohod (DPČ) 
    180 000,00     180 000,00 180 000,00 

1.1.2.2.1. Finanční 

manažer 
900 200,00 180 000,00 900 200,00 180 000,00 180 000,00 

1.1.2.3 Odměny z 

dohod (DPP) 
    0,00     0,00 0,00 

1.1.2.4 Autorské 

honoráře 
    0,00     0,00 0,00 

1.2 Sociální pojištění 1 161250,0 161 250,00 1 158 250,00 158 250,00 154 799,00 

1.3 Zdravotní pojištění 1 58 050,00 58 050,00 1 58 050,00 58 050,00 55 727,00 

1.4 FKSP     0,00     0,00 0,00 

1.5 Jiné povinné údaje 

- zákonné pojištění 
0 0,00 0,00 1 3 000,00 3 000,00 2 602,00 

2. Cestovní náhrady     79 964,00     79 964,00 72 569,00 

2.1 Služební cesty 

zahraniční 
    79 964,00     79 964,00 72 569,00 

2.1.1 Cestovné (vč. 

provozu služebního 

auta) 

    37 000,00     54 000,00 52 374,00 

2.1.1.1. Cestovné pro 

realizační tým při 

kontrole - provoz 

automobilu - Německo 

(2 pracovní cesty) 

2,00    5 000,00    10 000,00 1,00    7 875,00    7 875,00 7 411,00 

2.1.1.2. Cestovné pro 

realizační tým při 

kontrole - provoz 

automobilu - 

Slovensko (2 pracovní 

cesty) 

2,00    4 000,00    8 000,00 4,00    5 031,25    20 125,00 19 950,00 

2.1.1.3. Cestovné pro 

realizační tým při 

kontrole - provoz 

automobilu - Polsko (2 

pracovní cesty) 

2,00    4 500,00    9 000,00 4,00    5 250,00    21 000,00 20 273,00 

2.1.1:4. Cestovné pro 

realizační tým při 

kontrole - provoz 

automobilu - 

Rakousko (2 pracovní 

cesty) 

2,00    5 000,00    10 000,00 1,00    5 000,00    5 000,00 4 740,00 

2.1.2 Ubytování     16 800,00     0,00 0,00 

2.1.2.1. Ubytování pro 

realizační tým při 

kontrole v zahraničí - 

Německo (2 cesty na 1 

noc pro 2 osoby) 

4,00    1 200,00    4 800,00 0,00    0,00    0,00 0,00 
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2.1.2.2. Ubytování pro 

realizační tým při 

kontrole v zahraničí - 

Slovensko (2 cesty na 

1 noc pro 2 osoby) 

4,00    800,00    3 200,00 0,00    0,00    0,00 0,00 

2.1.2.3. Ubytování pro 

realizační tým při 

kontrole v zahraničí - 

Polsko (2 cesty na 1 

noc pro 2 osoby) 

4,00    1 000,00    4 000,00 0,00    0,00    0,00 0,00 

2.1.2.4. Ubytování pro 

realizační tým při 

kontrole v zahraničí - 

Rakousko (2 cesty na 1 

noc pro 2 osoby) 

4,00    1 200,00    4 800,00 0,00    0,00    0,00 0,00 

2.1.3 Stravné     26 164,00     25 964,00 20 195,00 

2.1.3.1. Stravné pro 

realizační tým při 

kontrole - Německo 45 

euro (2 cesty na 2 dny 

pro 2 osoby) 

6,00    1 090,00    6 540,00 6,00    778,00    4 668,00 2 328,00 

2.1.3:2. Stravné pro 

realizační tým při 

kontrole - Slovensko 

30 euro (2 cesty na 2 

dny pro 2 osoby) 

8,00    727,00    5 816,00 8,00    1 477,00    11 816,00 8 640,00 

2.1.3.3. Stravné pro 

realizační tým při 

kontrole - Polsko 35 

euro (2 cesty na 2 dny 

pro 2 osoby) 

6,00    848,00    5 088,00 6,00    1 126,67    6 760,00 6 760,00 

2.1.3.4. Stravné pro 

realizační tým při 

kontrole - Rakousko 45 

euro (2 cesty na 2 dny 

pro 2 osoby) 

8,00    1 090,00    8 720,00 8,00    340,00    2 720,00 2 467,00 

2.1.4 Ostatní     0,00     0,00 0,00 

3. Zařízení      357 800,00     339 349,00 330 843,00 

3.1 Nehmotný majetek 

do 60 tis. Kč 
    45 500,00     57 486,00 57 486,00 

3.1.1 Software     45 500,00     57 486,00 57 486,00 

3.1.1.1. Software 

základní 
13,00    2 000,00    26 000,00 13 1 650,00 21 450,00 21 450,00 

3.1.1.2. Software 

výukový 
13,00    1 500,00    19 500,00 13 2 772,00 36 036,00 36 036,00 

3.1.2 Ostatní     0,00     0,00 0,00 

3.2 Dlouhodobý 

nehmotný majetek 
    0,00     0,00 0,00 
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3.2.1 Software     0,00     0,00 0,00 

3.2.2 Ostatní     0,00     0,00 0,00 

3.3 Drobný hmotný 

majetek 
    312 300,00     281 863,00 273 357,00 

3.3.1. Notebook 12,00    18000,00    216 000,00 12 15 994,00 191 928,00 191 928,00 

3.3.2. Učebnice 240,00    250,00    60 000,00 240 250,00 60 000,00 51 494,00 

3.3.3 Dataprojektor, 

notebook, plátno 
1,00    36 300,00    36 300,00 1 29 935,00 29 935,00 29 935,00 

3.4 Použitý drobný 

hmotný majetek 
    0,00     0,00 0,00 

3.5 Nájem zařízení, 

leasing 
    0,00     0,00 0,00 

3.6 Odpisy     0,00     0,00 0,00 

3.7 Výdaje na opravy a 

údržbu 
    0,00     0,00 0,00 

3.8 Křížové 

financování 
    0,00     0,00 0,00 

3.8.1 Investiční část     0,00     0,00 0,00 

3.8.2 Neinvestiční část     0,00     0,00 0,00 

4. Nákup služeb     1 202 600,00     1 221 051,00 949 783,56 

4.1 Publikace / školící 

materiály / manuály 
    35 000,00     35 000,00 35 000,00 

 4.1.1. Vzdělávací 

výukový dokument 
1 35 000,00 35 000,00 1 35000,0 35 000,00 35 000,00 

4.2 Odborné služby / 

Studie a výzkum 
    100 000,00     100 000,00 35 000,00 

4.2.1. Školení 20 5 000,00 100 000,00 20 5 000,00 100 000,00 35 000,00 

4.3 Výdaje na 

konference/kurzy 
    0,00     0,00 0,00 

4.4 Podpora účastníků      26 800,00     76 800,00 39 090,21 

4.4.1. Občerstvení v 

době školení (cílové 

skupiny + školitelé) 

280,00    50,00    14 000,00 140 100,00 14 000,00 13 830,57 

4.4.2. Stravné a 

ubytování pro  

zahraniční školitele (8 

školení pro 2 školitele 

na 2 dny) 

32,00    400,00    12 800,00 32 400,00 12 800,00 0,00 

4.4.3. Vstupné 0 0,00 0,00 1 30 000,00 30 000,00 18 119,64 

4.4.4. Pojištění 0 0,00 0,00 1 20 000,00 20 000,00 7 140,00 

4.5 Jiné výdaje     1 040 800,00     1 009 251,00 840 693,35 

4.5.1. Cestovné 

cílových skupin 

tuzemské (doprava 

autobusem - 12 

12,00    10 000,00    120 000,00 12,00    10 339,58    124 075,00 113 839,00 
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tuzemských stáží) 

4.5.2. Ubytování 

cílových skupin 

tuzemské (12 stáží na 6 

nocí pro 12 osob) 

864,00    200,00    172 800,00 275,00    200,00    55 000,00 47 902,00 

4.5.3. Stravování 

cílových skupin 

tuzemské (12 stáží na 7 

dnů pro 12 osob) 

1 008,00    150,00    151 200,00 992,00    150,00    148 800,00 66 468,80 

4.5.4. Cestovné 

cílových skupin v 

zahraničí (doprava 

autobusem - 2 stáže - 

Německo) 

2,00    30 000,00    60 000,00 2,00    40 750,00    81 500,00 81 470,00 

4.5.5. Cestovné 

cílových skupin v 

zahraničí (doprava 

autobusem - 2 stáže - 

Slovensko) 

2,00    15 000,00    30 000,00 2,00    22 188,00    44 376,00 44 376,00 

4.5.6. Cestovné 

cílových skupin v 

zahraničí (doprava 

autobusem - 2 stáže - 

Polsko) 

2,00    20 000,00    40 000,00 2,00    30 500,00    61 000,00 60 056,00 

4.5.7. Cestovné 

cílových skupin v 

zahraničí (doprava 

autobusem - 2 stáže - 

Rakousko) 

2,00    30 000,00    60 000,00 2,00    19 500,00    39 000,00 38 712,00 

4.5.8. Ubytování 

cílových skupin v 

zahraničí (2 stáže na 6 

nocí pro 12 osob - 

Německo) 

144,00    500,00    72 000,00 233,00    500,00    116 500,00 98 491,46 

4.5.9. Ubytování 

cílových skupin v 

zahraničí (2 stáže na 6 

nocí pro 12 osob - 

Slovensko) 

144,00    300,00    43 200,00 144,00    275,00    39 600,00 26 993,76 

4.5.10. Ubytování 

cílových skupin v 

zahraničí (2 stáže na 6 

nocí pro 12 osob - 

Polsko) 

144,00    400,00    57 600,00 144,00    400,00    57 600,00 25 317,12 

4.5.11. Ubytování 

cílových skupin v 

zahraničí (2 stáže na 6 

nocí pro 12 osob - 

Rakousko) 

144,00    400,00    57 600,00 150,00    400,00    60 000,00 59 121,64 

4.5.12. Stravování 168,00    300,00    50 400,00 174,00    300,00    52 200,00 51 939,18 
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cílových skupin v 

zahraničí (2 stáže na 7 

dnů pro 12 osob - 

Německo) 

4.5.13. Stravování 

cílových skupin v 

zahraničí (2 stáže na 7 

dnů pro 12 osob - 

Slovensko) 

168,00    200,00    33 600,00 168,00    270,83    45 500,05 45 500,05 

4.5.14. Stravování 

cílových skupin v 

zahraničí (2 stáže na 7 

dnů pro 12 osob - 

Polsko) 

168,00    250,00    42 000,00 168,00    271,43    45 600,00 45 570,82 

4.4.15. Stravování 

cílových skupin v 

zahraničí (2 stáže na 7 

dnů pro 12 osob - 

Rakousko) 

168,00    300,00    50 400,00 168,00    229,17    38 499,95 34 935,52 

5. Stavební úpravy     0,00     0,00 0,00 

5.1 Drobné stavební 

úpravy 
    0,00     0,00 0,00 

5.2 Stavební úpravy v 

rámci křížového 

financování 

    0,00     0,00 0,00 

6. Přímá podpora     240 000,00     240 000,00 228 000,00 

6.1 Mzdové příspěvky 1 600 150,00 240 000,00 1 600 150,00 240 000,00 228 000,00 

6.2 Cestovné, 

ubytování a stravné 
    0,00     0,00 0,00 

6.3 Doprovodné 

aktivity 
    0,00     0,00 0,00 

7. Výdaje vyplývající 

přímo ze 

Smlouvy/Rozhodnutí 

    30 000,00     30 000,00 21 175,00 

7.1 Audit 1 30000,00 30 000,00 1 30 000,00 30 000,00 21 175,00 

7.2 Ostatní     0,00     0,00 0,00 

8. Celkové přímé 

způsobilé výdaje 
    2 774 664,00     2 774 664,00 2 460 498,56 

8.1 Přímé výdaje bez 

křížového financování 
    2 774 664,00     2 774 664,00 2 460 498,56 

9. Celkové nepřímé 

náklady 
    499 439,52     499 439,52 442 889,74 

9.1 Nepřímé náklady     499 439,52        499 439,52 442 889,74 

10. Celkové způsobilé 

výdaje 
    3 274 103,52     3 274 103,52 2 903 388,30 

10.1 Celkové 

způsobilé výdaje 

investiční 

    0,00     0,00 0,00 
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10.2 Celkové 

způsobilé výdaje 

neinvestiční 

    3 274 103,52     3 274 103,52 2 903 388,30 

11. Celkové 

nezpůsobilé výdaje 

projektu 

    0,00     0,00 - 

11.1 Celkem 

nezpůsobilé investiční 

výdaje 

            - 

11.2 Celkem 

nezpůsobilé 

neinvestiční výdaje 

            - 

12. Celkové výdaje 

projektu 
    3 274 103,52     3 274 103,52 2 903 388,30 

12.1 Celkem investiční 

výdaje 
    0,00     0,00 0,00 

12.2 Celkem 

neinvestiční výdaje 
    3 274 103,52     3 274 103,52 2 903 388,30 

13. Příjmy projektu 

celkem 
    0,00     0,00 0,00 

13.1 Příjmy projektu 

připadající na 

způsobilé výdaje 

            0,00 

13.2 Příjmy projektu 

připadající na 

nezpůsobilé výdaje 

            0,00 

14. Zdroje připadající 

na nezpůsobilé výdaje 
          

 
0,00 

15. Křížové 

financování 
    0,00     0,00 0,00 

Mylné platby 

 
      0,00 

Skutečně čerpané 

nepřímé náklady 

převedené z BÚ 

      439 239,58 

 

 

Vliv projektu na rovné příležitosti: 

 

Projekt "Stáže pracovníků a žáků ve specializovaných podnicích" byl zaměřen na rovné 

příležitosti ve významné míře. Stáže ve specializovaných podnicích byly určeny pro všechny 

pedagogické pracovníky a žáky školy, řešily problematiku vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. 

 

Cílová skupina žáků školy byla tvořena převážně chlapci ve věku od 15 - 18 let, žáci pocházeli z 

různých sociálních poměrů, 5 % žáků bylo tvořeno romským etnikem a žáky jiných národností. Z 

tohoto důvodu bylo zřejmé, že projekt poskytuje rovné příležitosti pro všechny sociální skupiny, 

zaručuje rasovou rovnost. 
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Pro úspěšné absolvování oborů vzdělání strojírenského a stavebního zaměření je nutná zdravotní 

způsobilost. 

Pokud však tomu nebránil vážný zdravotní stav, mohli se projektu zúčastnit i žáci se zdravotním 

postižením nebo se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Realizací projektu došlo ke zvýšení 

úrovně a studijních podmínek pro žáky ve škole při teoretické výuce i v odborném výcviku, a tím 

se vytvořily vyšší šance absolventů při uplatnění teoretických znalostí a praktických dovedností 

na trhu práce. 

 

Propagace prosazování rovných příležitostí u projektu byla uskutečňována náborem žáků na 

základních školách. 

 

Cílová skupina pedagogických pracovníků zapojená do projektu byla tvořena muži, kde věkový 

průměr činí 52 let, tedy i u této skupiny jsou zaručeny rovné příležitosti. 

 

Žádná z aktivit ani záměrů projektu neměla žádné znaky, které by zhoršovaly rovné příležitosti 

nebo jakkoliv negativně poznamenaly tuto oblast. 

 

Vliv projektu na udržitelný rozvoj: 

 

Projekt "Stáže pracovníků a žáků ve specializovaných podnicích" podporuje udržitelný rozvoj, 

který patří mezi priority EU včetně naší republiky. Problematika udržitelného rozvoje byla v 

centru pozornosti, což je v souladu s politikou a strategií ČR a EU v sociální, ekonomické a 

environmentální oblasti. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace 

k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení 

kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu. 

 

Cílem projektu byla i skutečnost zvýšit povědomí a znalosti absolventů naší školy o 

environmentální problematice ve vztahu k výuce, bylo posilováno povědomí nutnosti 

udržitelného rozvoje, bylo zapotřebí předat informace o tom, jak stáže ovlivní životní prostředí, 

jaké vhodné přírodní zdroje se při činnostech v podnicích zpracovávají apod. 

Při realizaci projektu byl kladen důraz na materiálové a energetické zdroje, na kvalitu pracovního 

prostředí, vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví, na technologické procesy a řídící 

činnosti, které byly ekologicky nezávadné. V rámci praktických činností byly odpady dále 

ekologicky zpracovávány, byla provedena názorná ukázka ekologické likvidace odpadu. 

Nebezpečný odpad v průběhu projektu nevznikl.  Projekt podporoval podnikání a zaměstnávání 

v oblasti šetrné výroby a spotřeby. Jednotlivé aktivity projektu záporně neovlivnily životní 

prostředí. Realizátoři projektu účastníky vedli k šetření elektrickou energií a vodou. 

Při realizaci bylo důležité spolupracovat s ekologickými institucemi. 

 

Monitorovací indikátory 
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Výstupy a výsledky 

Kód indikátoru Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Dosažená 

hodnota 

 celkem 

07.41.00 Počet podpořených osob  celkem  osoba 228 

07.41.14  

Počet podpořených osob v počátečním 

vzdělávání celkem – dětí, žáků  osoba 200 

07.41.15 

Počet podpořených osob v počátečním 

vzdělávání celkem - dětí, žáků - chlapci osoba 200 

07.41.16 

Počet podpořených osob v počátečním 

vzdělávání celkem - dětí, žáků - dívky osoba 0 

07.41.65  

Počet podpořených osob - pracovníků v dalším 

vzdělávání celkem osoba 40 

07.41.81 

Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - 

pedagogických a akademických pracovníků – 

muži osoba 38 

07.41.82 

Počet podpořených osob v dalším vzdělávání - 

pedagogických a akademických pracovníků - 

ženy osoba 2 

06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů produkt 1 

06.43.13 

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 

s komponentou ICT produkt 1 

 

Název indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků 

Měrná jednotka: Počet osob 

Plánovaná hodnota: 200,00 

Datum plánované hodnoty: 31. 12. 2014 

 

Projekt byl zaměřen na 200 žáků školy v průběhu projektu. Cílová skupina žáků byla tvořena 

žáky oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem - mechanik opravář 

motorových vozidel (automechanik), karosář, instalatér a zedník. Celkový počet žáků v této 

cílové skupině činil 200 žáků. 

Z každého oboru vzdělání se stáží zúčastnilo 50 žáků z 1. - 3. ročníků. 

Výstup projektu bude sloužit jako prostředek pro vzdělávání této cílové skupiny v teoretické 

výuce i na odborném výcviku. Pro žáky školy byla stáž nejlepší způsob, jak se později dostat na 

pozici, kterou opravdu chce získat, neboť při ní uplatní své vědomosti v praxi, doplní si znalosti o 

zkušenosti, dělá odbornou práci, takže se může dále vzdělávat, zjistí, jestli ho určitá práce 

opravdu baví a jde mu dobře, pozná, zda vybraná firma je ta pravá pro jeho budoucí zaměstnání a 

získá odbornou praxi, která mu pomůže najít dobré místo. 

 

Název indikátoru: Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání 
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Měrná jednotka: Počet osob 

Plánovaná hodnota: 40,00 

Datum plánované hodnoty: 31.12.2014 

 

Monitorovací indikátor byl tvořen učiteli odborných předmětů, v oblasti praktických dovedností 

učiteli odborného výcviku. Celkový počet zmíněných pedagogických pracovníků cílové skupiny 

činil 40 fyzických osob. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili 20 stáží podle oborů vzdělání s 

různým tématem. Jedná se o část pedagogického sboru, který je charakteristický téměř plnou 

pedagogickou i odbornou kvalifikací, s dlouholetou praxí na střední škole. Pedagogičtí 

pracovníci, kteří doposud nedosáhli plné kvalifikace, studují doplňkové pedagogické studium 

nebo příslušnou školu magisterského nebo inženýrského zaměření na VŠ z důvodu rozšíření 

nebo získání kvalifikace. Při realizaci projektu bylo využito odborných i obecných znalostí, 

vědomostí, zkušeností a dovedností zúčastněných pedagogických pracovníků. Po zpracování 

výsledků získaných na stážích žáků a zaměstnanců u specializovaných podniků se  výstup 

projektu bude používat pedagogickými pracovníky pro účely vzdělávání žáků školy v teoretické 

výuce i na odborném výcviku u daných oborů vzdělání.  

 

Název indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 

Měrná jednotka: produkt 

Plánovaná hodnota: 1,00 

Datum plánované hodnoty: 31.12.2014 

V rámci projektu byl nově vytvořen 1 vzdělávací výukový dokument o jednotlivých stážích, 

který bude sloužit pro výuku u oborů vzdělání mechanik opravář motorových vozidel, karosář, 

instalatér, zedník, a to jak pro teoretickou výuku, tak pro odborný výcvik. Učební dokument bude 

zpracován specializovanou firmou v počtu 240 kusů, které budou žákům příslušných oborů 

vzdělání zapůjčeny k použití v průběhu studia. Podkladem pro zpracování byly tiskové zprávy 

z jednotlivých stáží, exkurzí, ukázek apod., zaměřených podle tématu a oboru vzdělání. Šlo o 

písemné zpracování nových poznatků, které žáci jednotlivých oborů vzdělání na akcích získali. 

Tyto teoretické i praktické poznatky odborná firma za spolupráce s realizačním týmem 

zpracovala do učebního dokumentu, který se stane podkladem pro možné včlenění do nově se 

vytvářejících školních vzdělávacích programů. Použití učebního dokumentu bude ověřeno v 

praxi, na závěr bude provedeno vyhodnocení. Při tvorbě byla zapojena i cílová skupina žáků a 

pedagogických pracovníků. Cílové skupiny budou následně ověřovat využití praktických závěrů 

z jednotlivých stáží.  

 

 

Název indikátoru: Počet nově vytvořených/inovativních produktů s komponentou ICT 

Měrná jednotka: produkt 

Plánovaná hodnota: 1,00 

Datum plánované hodnoty: 31.12.2014 

 

V rámci projektu byl nově vytvořen 1 vzdělávací výukový dokument o jednotlivých stážích, 

který bude sloužit pro výuku u oborů vzdělání mechanik opravář motorových vozidel, karosář, 
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instalatér a zedník, a to jak pro teoretickou výuku, tak pro odborný výcvik. Při zpracování 

učebního dokumentu a jednotlivých částí bylo použito prostředků výpočetní techniky, tedy byl 

splněn počet vytvořených produktů s komponentou ICT. Podkladem pro zpracování byly tiskové 

zprávy z jednotlivých stáží, exkurzí, ukázek apod., které vznikly po konkrétní návštěvě 

specializované firmy. Šlo o písemné zapracování nových poznatků, které žáci jednotlivých oborů 

vzdělání na akcích získali. Tyto teoretické i praktické poznatky odborná firma zpracovala do 

učebního dokumentu, který se stane podkladem pro možné včlenění do nově se vytvářejících 

školních vzdělávacích programů. Cílové skupiny budou ověřovat využití praktických závěrů 

z jednotlivých stáží. 

 

Publicita 

Propagační předměty  

Cílové skupiny žáků a pedagogických pracovníků byly v rámci realizace jednotlivých stáží jako 

poděkování zástupcům tuzemských i zahraničních firem předávat propagační materiály s logem 

ESF a školy. 

 

Jiné formy zajištění publicity projektu 

Pro účely propagace projektu, seznámení s průběhem a závěry práce ve vztahu k žákům, 

rodičům, podnikům a  ostatním pedagogům bylo využito oficiálních vývěsních nástěnek školy. 

 

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, 

zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.) 

Realizační tým zajistil následující opatření: 

1. Před vlastní realizací projektu byl vytvořen informační materiál, který obsahoval závěry a 

zhodnocení dosavadního spolupráce se specializovanými podniky. 

2. Výstupem projektu byl vzdělávací výukový dokument, který byl vydán tiskovou formou, tedy 

bude mít povahu informačního sdělení. 

 

Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.) 

Cílové skupiny žáků a pracovníků, které se zúčastnili stáží, uspořádali spolu se specializovanými 

podniky výstavu, kde ostatní žáky a pedagogické pracovníky seznámili s výsledky realizace 

projektu. 

Realizační tým ostatní členy pedagogického sboru průběžně informoval o průběhu a výsledcích 

stáží formou osobních schůzek, pořádaly se diskusní debaty. 

 

Internetové stránky projektu  

Informace o průběhu a výsledcích projektu byly zveřejňovány na webových stránkách školy 

http://www.sosasouneratovice.cz/ pod složkou "Projekty EU". 

 

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech 

dokumentech 

Kdykoliv byly zveřejňovány výsledky práce na projektu, bylo postupováno podle pravidel 

publicity projektů, které vyplývají z Nařízení Evropské komise č. 1159/2000. Vždy bylo 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

29 

 

uvedeno: "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

České republiky". 

 

Zvláštní tiskové a mediální zprávy  

O přípravě, průběhu a výsledcích práce realizačního týmu, o konání stáží, o vlastním ověřování 

výstupů projektu členové realizačního týmu předkládali ředitelce školy tiskové zprávy, které se 

dále prezentovaly ve vztahu k veřejnosti, rodičům apod. 
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KA 01 - Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělání 

mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) 
 

1. téma  Technologie výroby pneumatik - technologie 

protektorování pneumatik a jejich opravy. 

Obor vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel 

Místo stáže Barum Continental spol. s r.o., Otrokovice, Objízdná 

1628, okres Zlín, PSČ 765 31  

Termín stáže 17. 6. – 22. 6. 2012 

Dozorující učitel Ing. Jiří Janovec, František Matějka 

Ubytování, strava Smluvně zajištěno 

Doprava Autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

Vortel Patrik automechanik A2 

Stinka Stanislav automechanik A2 

Polák Tomáš automechanik A2 

Repáň Petr automechanik A2 

Jelínek Patrik automechanik A2 

Donát Zdeněk automechanik AZ1 

Harant Petr automechanik AZ1 

Grundza Filip automechanik AZ1 

Nohava Zdeněk automechanik AZ1 

Tichý Radek automechanik AZ1 

Ing. Jiří Janovec Učitel 

František Matějka učitel OV 

 

Program stáže 

 

 

 

Den dopoledne odpoledne večer 

1.den Odjezd z 

Neratovic 

Ubytování v 

Otrokovicích 

Společenské 

hry 

2. den Školení 

BOZP, 

exkurze 

Prohlídka 

Otrokovic 

Osobní volno 

3.den Lisování 

pryže 

Sportovní 

turnaj 

Společenské 

hry 

4.den Konfekce 

radiálních 

plášťů 

Návštěva 

okolí 

(Luhačovice) 

Osobní volno 

5.den Provoz,  

kontrola 

Plavecký 

bazén/fitness 

Kulturní akce 

– návštěva 
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kvality plášťů studio kina, 

koncertu 

apod. 

6.den Best Drive – 

autoservis – 

přezouvání, 

vyvažování 

Odjezd do 

Neratovic 

Příjezd do 

Neratovic 

7. den Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

Zpracování 

materiálů ze 

stáže 

 

 

 

Historie firmy: 

Společnost „Continental-Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie“ byla založena 8. října 

1871 v Hannoveru jako akciová společnost. K prvním výrobkům, které v 70. letech 19. století 

vyrobila, patřily tlumiče pro podkovy a celopryžové obruče pro povozy. Což jasně vysvětluje, 

proč byl v roce 1882 jako obchodní značka koncernu zaveden nespoutaný kůň. 

V roce 1892 se pak společnost Continental stala první firmou, která vyráběla pneumatiky pro 

jízdní kola. To byl začátek úspěšné historie pneumatik Continental. Společnost Continental 

vyvinula první velké pneumatiky vyztužené ocelovým kordem, které u užitkových vozidel 

nahradily do té doby běžné celopryžové pneumatiky, a v roce 1921 je uvedla do prodeje. 

O tři roky později zdokonalila pneumatiky vyztužené ocelovým kordem a v podobě výrobku 

„Conti-Cord“ představila nízkotlakou balonovou pneumatiku pro větší jízdní komfort a delší 

životnost pneumatik. 

Na konci tohoto desetiletí byla společnost Continental předním výrobcem pneumatik pro 

užitková vozidla a její podíl na trhu činil v Německu 91 procent. Není tedy divu, že ve 30. letech 

vznikl reklamní slogan „Pneumatiky pro každé auto s koly“. V roce 1943 přihlásila společnost 

Continental jako první firma na světě k patentování bezdušovou pneumatiku.  

Na základě vývoje v oblasti osobních automobilů byla v roce 1955 uvedena do prodeje první 

zimní pneumatika pro nákladní vozidla, a tím byl položen základ pro přední postavení 

společnosti Continental na trhu s pneumatikami pro nákladní vozidla. Od roku 1978 poskytuje 

společnost Continental svým zákazníkům také nejrůznější služby týkající se pneumatik. 
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V 70. a 80. letech 20. století začala společnost Continental intenzivně působit v mezinárodním 

měřítku. Prvním krokem tímto směrem byla akvizice Uniroyal® v roce 1979. Součástí koncernu 

Continental se staly rovněž společnosti Semperit Reifen GmbH (1985), General Tire® (1987) a 

Matador (2007). V Německu byly k 2. srpnu 2009 všechny aktivity v oblasti pneumatik, 

spolupracovníci a příslušné obchodní vztahy společnosti Continental AG převedeny do nové, 

100% dceřiné společnosti koncernu: Continental Reifen Deutschland GmbH. 

Jako jeden z největších výrobců prémiových pneumatik pro užitková vozidla nabízí společnost 

Continental široký výběr vysoce výkonných produktů, které zcela odpovídají potřebám 

jednotlivých oblastí použití pro těžká a lehká nákladní vozidla, autobusy a terénní vozidla. 

Společnost Continental AG vyrábí pneumatiky pro osobní a nákladní vozidla pod značkami 

Continental, Uniroyal, Semperit a Barum. V současné době patří koncern Continental s obratem 

vyšším než 24 miliard eur v roce 2008 k předním dodavatelům automobilového průmyslu na 

světě. Jako výrobce brzdových systémů, systémů a komponentů pro pohony a pojezd, přístrojové 

techniky, infotainmentových řešení, vozidlové elektroniky, pneumatik a technických produktů 

na bázi elastomerů přispívá firma k větší jízdní bezpečnosti a k ochraně klimatu. Společnost 

Continental je navíc kompetentním partnerem v navzájem propojené automobilové komunikaci. 

V současné době společnost zaměstnává 130 000 spolupracovníků ve 190 pobočkách v 35 

zemích. 

Zhodnocení stáže: 

Stáž splnila naplánované úkoly i program.  

Účastníci stáže se mohli v praxi seznámit s výrobními postupy, které až dosud znali pouze 

z teoretické a praktické výuky v učilišti nebo z videa. 

 

Žáci i učitelé se  zapojili do výroby v rámci programu Technologie výroby pneumatik - 

technologie protektorování pneumatik a jejich opravy na těchto pracovištích: 

 - dílna lisování technické pryže 

 - konfekce osobních radiálních plášťů 

 - provoz dokončovny (opracování a kontrola kvality plášťů) 

 - autoservis BEST DRIVE montáže a diagnostika 

 

Pro zúčastněné učitele byla stáž přínosem v tom, že se mohli přímo ve výrobě seznámit 

s výrobními postupy a s konkrétními problémy, které zde vznikají a  s jejich operativním 

řešením. Navíc poznali ještě způsoby skladování, manipulaci a distribuci výrobků. Tyto detaily 

nejsou v odborné literatuře běžně dostupné. Učitelé si také vytvořili vlastní zajímavé kontakty na 

odborníky z výroby, částečně na i některé odběratele, a získali tak nové kontakty na odborníky 

z praxe, což mohou využít pro další zkvalitňování výuky odborných předmětů na naší škole. 
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Mezi naší školou a firmou Barum Continental Otrokovice a firmou Best Drive se při organizaci a 

v průběhu této stáže vytvořily velmi dobré osobní a neformální kontakty, kterých lze využít pro 

zkvalitňování přípravy našich žáků v příštích letech. 

Stáž také pomohla upevnění týmového ducha mezi žáky navzájem a posílení formálních a 

neformálních kontaktů mezi žáky a učiteli 

Celkově hodnotíme stáž žáků a učitelů ve firmě Barum Continental v červnu 2012 velmi 

pozitivně. Pro zúčastněné žáky i učitele byla stáž přínosem v jejich dalším odborném růstu. 
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Fotodokumentace: 

 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

35 

 

 

 
 

 

               



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

36 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

37 

 

 

 

 

2. stáž 

Téma  Technologie výroby pneumatik - technologie 

protektorování pneumatik a jejich opravy. 

Obor vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel 

Místo stáže Barum Continental spol. s r.o., Otrokovice, Objízdná 

1628, okres Zlín, PSČ 765 31  

Termín stáže 18. 11. – 23. 11. 2012 

Dozorující učitel Ing. Zdeněk Melichar, Josef Brandejský 

Ubytování, strava zajištěno 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

 Stránský Michal automechanik AZ1 

 Šisl Miloslav automechanik AZ1 

 Šulc Pavel automechanik AZ1 

 Polák Karel automechanik AZ1 

 Vaněk Ondřej automechanik AZ1 

 Jánský Štěpán automechanik AZ1 

 Ladman Denis automechanik AZ1 

 Braunsperger Patrik automechanik AZ1 

 Hornich Jiří automechanik AZ1 

 Nevím Miroslav automechanik AZ1 

 Ing. Melichar Zdeněk učitel 

 Brandejský Josef učitel OV 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Odjezd z 

Neratovic 

Ubytování v 

Otrokovicích 

Společenské 

hry 

2. den Školení 

BOZP, 

exkurze 

Prohlídka 

Otrokovic 

Osobní volno 

3.den Lisování 

pryže 

Sportovní 

turnaj 

Společenské 

hry 

4.den Konfekce 

radiálních 

plášťů 

Návštěva 

okolí 

(Luhačovice) 

Osobní volno 

5.den Provoz,  Plavecký Kulturní akce 
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kontrola 

kvality plášťů 

bazén/fitness 

studio 

– návštěva 

kina, 

koncertu 

apod. 

6.den Best Drive – 

autoservis – 

přezouvání, 

vyvažování 

Odjezd do 

Neratovic 

Příjezd do 

Neratovic 

7. den Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

Zpracování 

materiálů ze 

stáže 

 

 

 

Zhodnocení stáže: 

 

Stáž splnila plánované úkoly i program.  

Účastníci stáže se mohli v praxi seznámit s výrobními postupy, které až dosud znali pouze 

z teoretické a praktické výuky v učilišti nebo z videa. 

Žáci i učitelé se  zapojili do výroby v rámci programu Technologie výroby pneumatik - 

technologie protektorování pneumatik a jejich opravy na těchto pracovištích: 

 - dílna lisování technické pryže, 

 - konfekce osobních radiálních plášťů, 

 - provoz dokončovny (opracování a kontrola kvality plášťů), 

 - autoservis BEST DRIVE montáže a diagnostika. 

Pro zúčastněné učitele byla stáž přínosem v tom, že se mohli přímo ve výrobě seznámit 

s výrobními postupy a s konkrétními problémy, které zde vznikají a  s jejich operativním 

řešením. Navíc ještě poznali  způsoby skladování, manipulaci a distribuci výrobků. Tyto detaily 

nejsou v odborné literatuře běžně dostupné. Učitelé si také vytvořili vlastní zajímavé kontakty na 

odborníky z výroby, částečně na i některé odběratele, a získali tak nové kontakty na odborníky 

z praxe, což mohou využít pro další zkvalitňování výuky odborných předmětů na naší škole. 

 

Mezi naší školou a firmou Barum Continental Otrokovice a firmou Best Drive se při organizaci a 

v průběhu této stáže vytvořily velmi dobré osobní a neformální kontakty, kterých lze využít pro 

zkvalitňování přípravy našich žáků v příštích letech. 

Stáž také napomohla k upevnění týmového ducha mezi žáky navzájem a posílení formálních a 

neformálních kontaktů mezi žáky a učiteli. Celkově hodnotíme stáž žáků a učitelů ve firmě 

Barum Continental v listopadu 2012 velmi pozitivně. Pro zúčastněné žáky i učitele byla stáž 

přínosem v jejich dalším odborném růstu. 
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Fotodokumentace: 
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3. stáž 

Téma  Technologie výroby osobních automobilů a autobusů 

Obor vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel 

Místo stáže Škoda Mladá Boleslav, V. Klementa 869 

Continental,  Brandýs nad Labem 

SOŠ a SOU Neratovice, Školní 664 

Iveco Bus, Vysoké Mýto, Dobrovského 74 

Termín stáže 21.10.2013 až 25.10.2013 

Dozorující učitel Ing. Petr Brantl, Otokar Darda 

Ubytování, strava zajištěno 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

Brantl Petr Učitel 

Darda Otokar Učitel 

Jirsa Dominik A1 

Kučera Adam A1 

Podval Lukáš A1 

Robenek Jan A1 

Thon František A1 

Tomek Miroslav A1 

Fiala Jan A1 

Jánský Štěpán A2 

Dvořák Matěj A2 

Koubek Václav A2 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne 

1.den Exkurze - Škoda Auto,a.s. Návštěva aut. muzea 

v Mladé Boleslavi 

2. den Continental, Automotive Czech 

republic, s.r.o.  

Prohlídka města 

Brandýs nad Labem 

3.den Seminář - blok I. a II. Seminář - blok III. / 

Společenské hry 

4.den Exkurze  

- Iveco Czech Republic, a.s. 

Prohlídka města  

Vysoké Mýto 

5.den Seminář - blok IV. a V. Seminář - blok VI. / 

Sportovní hry  

6.den Zpracování materiálů ze stáže Samostudium 
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Zhodnocení stáže 

Stáž splnila svůj program a přinesla žákům i SOU Neratovice nové poznatky z problematiky 

Technologie výroby moderních osobních automobilů a autobusů.   

 

Zhodnocení stáže ve firmě ŠKODA AUTO a.s. 

Stáž proběhla ve firmě Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi dne 21. října 2013. Byla určena žákům 

prvního až třetího ročníku oboru vzdělání mechanik opravář motorových vozidel. Stáže se 

zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku tohoto oboru. 

Firma Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi, ve které pracuje přibližně 25 000 zaměstnanců, patří 

ke koncernu Volkswagen Group. Vedle výrobních provozů značky Škoda je město také 

domovem centrály této společnosti, jejíž součástí je rovněž administrativa, oddělení technického 

vývoje i designu a vzdělávací středisko. 

Ve firmě jsme nejprve navštívili muzeum, kde jsme se dozvěděli údaje o vzniku a historii této 

firmy. Muzeum je umístěno na autentickém místě v bývalých výrobních halách, kde se vyráběly 

automobily již od roku 1928. Přehledným způsobem seznamuje s historickým vývojem této 

firmy a nabízí rovněž řadu zajímavých exponátů. Žáci měli možnost vidět modely historických 

vozidel od počátku 20. století až po současné vzory automobilů. 

Závod na výrobu motorů umístěný přímo ve výrobním areálu dodává tříválcové motory1,2 MPI 

a moderní přeplňované motory TSI. Výroba motorů je určena jak pro vozy ŠKODA, tak pro 

ostatní značky koncernu Volkswagen Group. Důležitou rolí je též výroba převodovek MQ100 a 

MQ200, náprav a dalších automobilových komponentů. Žáci měli možnost se podrobně 

seznámit s provozem několika výrobních linek: řezání a tvarování plechů, montování karoserie, 

výroba převodovek a motorů, konečná kompletace automobilů a výstupní kontrola před expedicí 

odběrateli. 

Celá stáž byla ze strany firmy ŠKODA AUTO připravena velmi profesionálně a poutavě. Žáci 

mohli sledovat celý výrobní provoz, ověřit si své teoretické poznatky v praxi, včetně nástinu 

případných problémů a jejich operativních řešení. Rovněž se živě zajímali o možnost pracovního 

uplatnění ve svém oboru. Celkově byla stáž pro žáky i učitele velkým přínosem pro jejich další 

odborný růst i pro týmovou spolupráci. 

 

 

Zhodnocení stáže ve firmě Continental Automobile s. r. o. 

Stáž proběhla ve firmě Continental Automobile Czech Republic s.r.o. v Brandýse nad Labem 

dne 22. října 2013. Byla určena učňům prvního až třetího ročníku oboru mechanik opravář 

motorových vozidel. Stáže se zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku tohoto oboru. 

Firma Continental Automobile Czech Republic s.r.o. v Brandýse nad Labem je součástí 

německého koncernu Continental, který je jedním z pěti největších dodavatelů automobilového 

průmyslu. Koncern Continental působí v České republice na šesti místech: v Adršpachu, 

Brandýse nad Labem, Frenštátě pod Radhoštěm, Jičíně, Otrokovicích a Trutnově. My jsme 

navštívili závod v Brandýse nad Labem. Zde je zaměstnáno přibližně 1800 zaměstnanců z celého 

koncernu 150 000 pracovníků. Roční obrat tohoto koncernu převyšuje 25 miliard eur. 

Předmětem činnosti  firmy je výroba příslušenství pro automobilový průmysl: palubní přístroje, 
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systémy měření paliva pro koncern Škoda a.s., čerpadla ostřikovačů, autorádia a navigační 

systémy. 

 

V úvodu stáže byli žáci seznámeni formou přednášky s problematikou kvality výroby 

s přihlédnutím k mezinárodním normám ISO řady 9 000 a standardům dodržování bezpečnosti 

práce a ochrany životního prostředí. 

Během stáže měli žáci možnost se podrobně seznámit s provozem několika výrobních linek: 

výroba palubních přístrojů, autorádií a navigačních systémů. Měli možnost sledovat provoz od 

počátečního procesu výroby základní desky až po zkoušku funkčnosti a balení hotového 

sortimentu. 

Celkově hodnotíme stáž velmi pozitivně. Přínosné bylo především, že se žáci mohli při provozu 

seznámit s výrobními postupy a nástinem konkrétních praktických problémů a s jejich 

operativním řešením. To vše přispěje ke zkvalitnění výuky odborných předmětů na naší škole. 

Neméně důležité je též posílení vztahů mezi žáky a učiteli. 

 

Zhodnocení stáže ve firmě Iveco a. s. 

Stáž proběhla ve firmě Iveco Czech Republic a.s. ve Vysokém Mýtě dne 24. října 2013. Byla 

určena žákům prvního až třetího ročníku oboru vzdělánímechanik opravář motorových vozidel. 

Stáže se zúčastnili žáci prvního a druhého ročníku tohoto oboru. 

Společnost Iveco Czech Republic a.s. je součástí italského koncernu, který se zaměřuje na 

výrobu linkových autobusů, autobusů pro městskou hromadnou dopravu a příměstskou 

dopravou, klubových autobusů a dalších druhů požadovaných odběratelem. 

Na začátku stáže byli žáci seznámeni formou přednášky se vznikem a historií firmy. Poté mohli 

podrobně sledovat výrobu celé karoserie pro jednotlivé typy autobusů, od střihání, lisování, ruční 

svařování, komplementaci jednotlivých dílů karoserie do jednoho celku, svaření svařovacím 

automatem, ochranu proti korozi a lakování. Žáci se rovněž seznámili s přípravou a kompletací 

podvozků a motorů, konečnou montáží autobusů a závěrečnou technickou kontrolou, včetně 

zkoušky odolnosti proti dešti. 

Stáž ve firmě Iveco Czech Republic a. s. byla velice zajímavá a profesně velmi přínosná. Žáci 

měli možnost porovnat si své teoretické znalosti s praktickými dovednostmi, diskutovali 

s pracovníky společnosti o nástinu případných problémů v provozu výroby a jejich řešením. Stáž 

celkově vedla k posílení vzájemných vztahů mezi žáky a učiteli a byla podnětnou zkušeností pro 

jejich další odborný růst. 

 

 

Zhodnocení stáže - semináře 

Semináře velmi dobře doplňovaly témata exkurzí a pomohly žákům pochopit problematiku 

moderní výroby automobilů a autobusů. Důraz byl kladen na změnu konstrukce s ohledem na 

zvýšení aktivní i pasivní bezpečnosti současných automobilů. 

 

 

 

Fotodokumentace: 
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4. stáž 

Téma  Technologie výroby německých automobilů dříve a 

nyní 

Obor vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel 

Místo stáže Mnichov a Stuttgart 

Termín stáže 9. 12. – 15. 12. 2013 

Dozorující učitel Ing. Petr Brantl, František Matějka 

Ubytování, strava zajištěno 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

   Brantl Petr Učitel 

   František Matějka Učitel OV 

 Fiala Jan A1 

 Kučera Adam A1 

 Kučera Roman A1 

 Jirsa Dominik A1 

  Podval Lukáš A1 

  Špila Petr A1 

  Tomek Miroslav A1 

  Thon František A1 

  Šanda Radek A1 

  Robenek Jan A1 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Odjezd z 

Neratovic 

Příjezd, 

školení 

BOZP, PO - 

ubytování 

Společenské 

hry 

2. den Deutsches 

Museum - 

Mnichov 

Prohlídka 

Města 

Osobní volno 

3.den Allianz - Arena 

Mnichov 

Exkurze 

BMW, 

Muzeum 

BMW 

 

Společenské 

hry 

4.den výroba 

automobilky 

Mercedes-Benz 

muzeum 

Mercedes 

Benz 

Osobní volno 
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5.den muzeum Porsche Odjezd do 

Neratovic 

 

6.den Beseda ke stáži Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

 

7.den Zpracování 

materiálů ze stáže 

Osobní volno  

 

Zhodnocení stáže 

Technologie výroby německých automobilů dříve a nyní 

 

Odborná zahraniční stáž proběhla v Mnichově a Stuttgartu v termínu od 9. prosince 2013 do 13. 

prosince 2013 a byla určena žákům prvního až třetího ročníku oboru vzdělání mechanik opravář 

motorových vozidel. Stáže se zúčastnilo deset vybraných žáků prvního ročníku tohoto oboru. 

Žáci navštívili nejen automobilky Mercedes-Benz, BMW, Porsche, ale i muzea, známou 

sportovní arénu Alianz a historické části měst Mnichova a Stuttgartu.  

   

V rámci stáže žáci navštívili první den Mnichov. Na programu bylo ubytování v Jugendherbergu 

v centru města, proškolení v oblasti bezpečnosti práce a osobní volno.  

 

Druhý den následovala prohlídka Německého muzea (Deutsches Museum), které patří 

mezi největší a nejstarší muzea světa. Bylo založeno v roce 1903 Oskarem von Müllerem. 

Budova se nachází v centru města, jsou zde uspořádány sbírky techniky od historických počátků 

po současnost. Sbírky jsou uloženy systematicky a přehledně v několika patrech, k vidění jsou 

exponáty od základních technických zařízení v přízemí až po nejvyšší části budovy, kde jsou 

umístěny nejmodernější přístroje. Žáci mohli vstoupit na paluby středověkých lodí, prvních 

parníků, navštívit pracovny významných fyziků a astronomů (např. Isaaka Newtona). Velmi 

zajímavě působí též výstava letectví s mnoha exponáty od počátku aviatiky po dnešek. Pro 

zájemce o audiovizuální techniku je velkou raritou nahrávací studio Siemens. Odpoledne žáky 

čekala prohlídka historického centra s poutavým výkladem průvodce a zároveň měli možnost 

navštívit vyhlášené mnichovské adventní trhy. 

 

Třetí den se všichni těšili  na vyhlášenou Alianz Arenu. Tato impozantní budova stojí na okraji 

Mnichova a je sídlem fotbalového klubu Bayern München a TSV 1860 München. Žáci si mohli 

s průvodcem prohlédnout celý areál, stadión, sponzorské lóže, tiskové středisko, kabiny hráčů. 

Odpoledne následovala prohlídka BMW muzea. V rámci výstavních ploch BMW Welt bylo 

vystaveno mnoho exponátů. Do automobilů bylo možné se i posadit a podrobně si prohlédnout 

interiér vozu. Součástí expozice jsou také automobily s pohonem šetrným k životnímu prostředí 

a vozy s elektrickým i hybridním motorem. S průvodcem si stážisté prošli nejen výstavní haly, 

ale i interiéry a logistické zázemí firmy BMW. Večer následoval přesun do Stuttgartu. 

 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

51 

 

Čtvrtý den měli žáci možnost prohlédnout si automobilku Mercedes–Benz. Dozvěděli se hodně o 

vzniku a historii této proslulé značky. S průvodcem si prohlédli výrobní linky, prošli si celý 

výrobní proces. Díky zkušenostem ze stáže ve ŠKODĚ AUTO a. s. mohli například porovnat 

množství vyrobených automobilů, počet zaměstnanců, jejich pracovní podmínky a vybavení 

výrobních linek. Myslím, že návštěva firmy Mercedes-Benz byla velkým zážitkem, při kterém 

mohli žáci vidět výrobu těchto známých a vysoce kvalitních automobilů. Poté následovala 

prohlídka Mercedes-Benz muzea, kde bylo vystaveno v několika patrech mnoho exponátů od 

samého počátku firmy, prakticky tedy počátků automobilového průmyslu až po současnost. 

 

Pátý den dopoledne byla na programu prohlídka muzea firmy Porsche, která rovněž patří mezi 

věhlasné stuttgartské automobilky. Tuto automobilku založil Ferdinand Porsche, rodák 

z Jablonce nad Nisou. Exponáty byly pro žáky velmi atraktivní, protože se většinou jednalo o 

silná sportovní vozidla. Poté následovala prohlídka historického centra a památek Stuttgartu 

s průvodcem, včetně návštěvy adventních trhů. Odpoledne následoval odjezd do Neratovic. 

 

Celá odborná stáž byla připravena velmi profesionálně a poutavě. Žáci mohli sledovat celý 

výrobní provoz v jednotlivých automobilkách, ověřit si své teoretické poznatky v praxi, včetně 

nástinu případných problémů a jejich operativních řešení. Rovněž se živě zajímali o možnost 

pracovního uplatnění ve svém oboru. Měli možnost vidět nejen mnoho novinek, ale i 

historických exponátů. Celkově byla stáž pro žáky i učitele velkým přínosem pro jejich další 

odborný růst i pro týmovou spolupráci. 

 

Šestého dne proběhla beseda a volná diskuze ke stáži. 

Sedmý den patřil celkovému zhodnocení stáže a dovezených studijních materiálů.  
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5. stáž 

Téma  „Trendy v údržbě a diagnostice“ 

Obor vzdělání mechanik opravář motorových vozidel 

Místo stáže Linz, Steyr, Rakousko 

Termín stáže 6. 4. – 12.4. 2014 

Dozorující učitel Ing. Petr Brantl, František Matějka 

Ubytování, strava Cohotel, Steyregg 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

Karel Svoboda mechanik opravář motorových vozidel A1 

Koubek Václav mechanik opravář motorových vozidel A2 

Urban Filip mechanik opravář motorových vozidel A2 

Šisl Miloslav mechanik opravář motorových vozidel A2 

Hornich Jirka mechanik opravář motorových vozidel A2 

Stráský Michal mechanik opravář motorových vozidel A2 

Jeřábek Martin mechanik opravář motorových vozidel A3 

Šafařík Martin mechanik opravář motorových vozidel A3 

Nohava Zdeněk mechanik opravář motorových vozidel A3 

Král Tomáš mechanik opravář motorových vozidel A3 

Ing. Petr Brantl učitel 

František Matějka učitel  OV 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Školení 

„Trendy 

v údržbě a 

diagnostice“ 

Školení 

„Trendy 

v údržbě a 

diagnostice“, 

2.část 

 

2. den Doprava do 

Rakouska 

Seznámení 

s výrobními 

závody a 

s celkovým 

programem 

Prohlídka 

města Linz 

3.den Exkurze 

v BMW Steyr  

BMW Osobní volno 

4.den Exkurze Ford 

4you  

Exkurze 

Ford4you 

Společenské 

hry 

5.den TAURUS ARS Osobní volno 
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train factory 

Linz 

electronica – 

muzeum, 

Linz 

6.den Voestalpine 

Linz, exkurze 

Odjezd do 

Neratovic 

Příjezd do 

Neratovic 

7. den Zpracování 

teoretických 

poznatků 

z exkurzí 

Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

 

 

Zhodnocení stáže 

V první den programu stáže proběhlo celodenní školení s tématem „Trendy v údržbě a 

diagnostice“. Žáci byli teoreticky připraveni na nadcházející stáž. 

 

Samotná odborná zahraniční stáž proběhla termínu od 7. dubna do 11. dubna 2014 v rakouských 

městech Linc a Steyer. Byla určena učňům prvního až třetího ročníku oboru mechanik opravář 

motorových vozidel. Stáže se zúčastnilo deset vybraných žáků tohoto oboru. Žáci navštívili 

nejen výhradního prodejce vozů značky Ford, automobilku BMW, největšího servis nákladních 

lokomotiv v Rakousku Taurus Train Factory, ale i ocelářský komplex s odbornou prohlídkou 

provozu Voestalpine Linz. Zde se vyrábějí plechy  a karosářské díly pro automobilový průmysl. 

Velmi zajímavá byla též prohlídka vystavených exponátů v  Ars Electronica  Center a v 

odpoledních hodinách prohlídky historických center a pamětihodností Lince, Welsu a Steyeru. 

 

7.4. jsme se přepravili do Lince. Zde proběhlo ubytování v ubytovně hotelového typu, seznámení 

s programem stáže, školení BOZP a prohlídka města Lince. 

 

8.4. byla v rámci stáže exkurze do automobilky BMW. Tento výrobní závod produkuje základní 

části motorů (bloky válců, hlavy, ojnice). Seznámili jsme se s jednotlivými pracovišti. Prohlédli 

jsme si výrobu a montáž tříválcových, čtyřválcových a šestiválcových motorů jak vznětových, 

tak i zážehových. Firma BMV Steyer tyto motory dodává do automobilek do celého světa. Zde je 

jejich pracovníci pouze zamontují do příslušných vozů. Vyrobí se tu přibližně 1 milion motorů 

ročně. Seznámili jsme se nejen s provozem, ale i s pracovními podmínkami zaměstnanců, jejich 

benefity a možností profesního růstu. Během odpoledne proběhla prohlídka historického 

městečka Welsu a jeho pamětihodností. 

 

9.4. jsme navštívili firmu Autohaus Danninger v Leondingu. Provozem nás provedl pan Ing. 

Thomas Gratschmayer, který zde pracuje jako vedoucí této pobočky. Hlavní činností firmy je 

prodej nových vozů značek Ford, Fiat, Mercedes Benz. Dále se zde provádí předprodejní servis 

vozů, zajištění kompletního programu garančních a servisních prohlídek a oprav vozů. V rámci 

poutavé exkurze jsme se seznámili s běžným servisem. Viděli jsme i ukázky mechanických, 

karosářských a autolakýrnických prací. Pan Gratschmayer nám umožnil seznámit se s prací na 

diagnostických přístrojích a jejich komunikací s řídící jednotkou a dalšími systémy vozidla. 
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Odpoledne byla návštěva  a prohlídka Steyru. V podvečerních hodinách měli žáci možnost 

mimoškolních sportovních aktivit a osobního volna. 

 

10.4. byla na programu dopoledne prohlídka ve výrobním závodu Taurus Train Factory v Linci. 

Tato firma patří mezi největší podniky, které se zabývají opravou, modernizací a omezenou 

výrobou lokomotiv značek Taurus. Tyto lokomotivy mají elektrické a dieselové agregáty. Mezi 

její zákazníky patří i naše České dráhy.  Pověřený pracovník nás seznámil s provozem a ukázal 

žákům renovaci motorů a podvozků. Názorně předvedl, jakým způsobem se uchycují elektrická 

zařízení, včetně všech komponentů. Pracovník firmy provedl naši skupinu všemi montážními 

prostory a vysvětlil přímo na jednotlivých částech lokomotiv postup oprav či renovace dílů, i 

jejich montáž do lokomotiv. 

 

Odpoledne jsme navštívili výstavní halu Ars Electronica Center v Linci, která nabízí unikátní 

spojení historie a budoucnosti elektroniky. Výstava prezentuje využití jednoduchých technologií 

až po nejmodernější ukázky a vynálezy. Vše je návštěvníkům předkládáno formou hry a 

interaktivních tabulí, včetně velmi zajímavé trojrozměrné projekce. Jedná se o výstavu, kde se 

uplatnilo mnoho kreativních umělců celého světa. Ukázka působení vlivu techniky na člověka a 

její možný rozvoj v budoucnosti. Výstava byla velmi zajímavá, poutavá a přinesla mnoho 

podnětů k zamyšlení. 

 

11.4. jsme navštívili největší ocelárnu v Rakousku. Prohlídka proběhla ve firmě Voestaplpine 

Linz. Exkurze byla rozdělena do dvou fází, v první teoretické jsme prošli expozice, dozvěděli 

jsme se něco o historii firmy. Seznámili jsme se s těžbou a úpravou železné rudy, od kamene až 

po železo a možný finální výrobek z oceli. Automechaniky a především karosáře zaujalo 

zpracování ingotů na plechy a jejich další využití k výrobě karosářských komponentů pro výrobu 

skeletu. Tyto produkty automobilového průmyslu firma dodává do celého světa.  Ve druhé části 

závodu jsme si prošli jednotlivé úseky výroby, viděli jsme odpich surového železa, válcování 

plechů za tepla a výrobu karosářských dílů pro automobily. Odpoledne následoval odjezd do 

Neratovic. 

 

Celá odborná stáž byla připravena velmi profesionálně a poutavě. Žáci mohli sledovat celý 

výrobní provoz v jednotlivých automobilkách, ověřit si své teoretické poznatky v praxi, včetně 

nástinu případných problémů a jejich operativních řešení. Rovněž se živě zajímali o možnost 

pracovního uplatnění ve svém oboru. Měli možnost vidět mnoho novinek a zajímavostí. Celkově 

byla stáž pro žáky i učitele velkým přínosem pro jejich další odborný růst i pro týmovou 

spolupráci. 

 

Poslední den jsme zpracovávali teoretické poznatky z exkurzí a snažili jsme se je převést do naší 

učňovské práce. Proběhla beseda a volná diskuze ke stáži. Došlo k celkovému zhodnocení stáže a 

dovezených studijních materiálů. 
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Fotodokumentace: 
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KA 02 - Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělání 

karosář 
 

1. stáž 

Téma  Technologie výroby osobních automobilů – výroba 

komponentů a subdodávek. 

Obor vzdělání karosář 

Místo stáže Continental Automotive Czech Republic s.r.o. 

Jičín, Hradecká 1092, PSČ 506 01, 

RONAL CR s.r.o., Jungmannova 1117, 50601 Jičín 

Termín stáže 22..10.2012 až 26.10.2012 

Dozorující učitel Ing. Jiří  Janovec, František Matějka 

Ubytování, strava zajištěno 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

Jakub Sklenář IK3 

Jakub Hrdlička IK2 

Petr Bodlák IK2 

Adam Knepr IK2 

Jan Krejza IK2 

Stanislav Bradáč IK2 

Josef Hofmann IK1 

Martin Veselý IK1 

Martin Havelka IK1 

Marek Kopecký IK1 

Ing. Jiří Janovec učitel 

František Matějka učitel 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Odjezd 

z Neratovic 

Ubytování 

v Jičíně 

Osobní volno 

2. den Školení 

BOZP, 

poučení žáků 

Prohlídka 

Continental 

Jičín 

Osobní volno 

3.den 1. skupina 

práce u linky 

2. skupina 

práce u linky 

Prohlídka 

památek 

města Jičín 
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4.den 1. skupina 

práce u linky 

2. skupina 

práce u linky 

Prohlídka  

památek 

města Jičín a 

okolí 

5.den 1. skupina 

ověřování 

shodnosti 

výrobků – 

uvolňování 

linky 

2. skupina 

ověřování 

shodnosti 

výrobků - 

uvolňování 

linky 

Návštěva 

Českého ráje 

– Prachovské 

skály 

6.den Ronal – 

exkurze ve 

výrobě, testy 

disků, 

závěrečná 

diskuze 

Odjezd do 

Neratovic 

 

7. den Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

Zpracování 

materiálů ze 

stáže 

 

 

Zhodnocení stáže 

Stáž splnila svůj program a přinesla žákům i SOU Neratovice nové poznatky z problematiky 

Technologie výroby osobních automobilů – výroba komponentů a subdodávek.   

 

Po proškolení v BOZP byli účastníci stáže 1. den seznámeni s výrobním závodem Continental v 

Jičíně. Jedná se o moderní poloautomatické výrobní linky, kde se montují posilovače brzdových 

systémů pro osobní automobily předních světových výrobců. 

 

V průběhu dalších dní praxe byli učni rozděleni do skupin po 5 plus 1 učitel a byli střídavě 

zařazování na dopolední a odpolední směny přímo ve výrobním závodě Continental v Jičíně. 

 

Postupně se seznámili s celkovým výrobním postupem, prováděním kontroly na shodnost, s 

manipulací s hotovými výroky a jejich expedicí. 

 

Poslední den stáže proběhla exkurze s podrobným výkladem celého výrobního postupu 

hliníkových litých disků pro osobní automobily v závodě RONAL v Jičíně, včetně provádění 

zkoušek hotových výrobků. Učni v doprovodu učitelů mohli navštívit přípravnu, slévárnu, linky 

na obrábění a kompletaci disků a seznámili se s prováděním zkoušek vyrobených disků přímo ve 

výrobě a v laboratořích. 

 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

62 

 

Protože se v obou případech – Continental i RONAL v Jičíně - jedná o zahraniční dceřiné 

pobočky německé a švýcarské firmy, měli žáci i učitelé možnost poznat moderní provozy se 

špičkovými technologiemi a kontrolami výrobků pro mezinárodní automobilový průmysl, včetně 

moderních postupů procesů a know how, které jsou v těchto závodech zavedeny.  

 

Žáci i učitelé také při stáži poznali vysokou úroveň sociálního zabezpečení pracovníků v těchto 

firmách a podnikové stravování. 

 

Doprovázející učitelé a pracovníci, kteří projekt připravovali, navázali velmi užitečné odborné 

kontakty ve výrobních závodech, které dodávají své výrobky pro automobilový průmysl na 

celém světě.. 

 

Stáž splnila beze zbytku svůj cíl. Žáci obdrželi certifikát o absolvované praxi v závodě 

Continental, který jim může být nápomocen při získávání budoucího zaměstnání po skončení 

školy.  

 

Ve dvou výrobních závodech dvou zahraničních firem se mohli seznámit s moderními 

výrobními postupy a trendy ve výrobě automobilů a jejich komponentů. 

 

V teoretické části byly využity audiovizuální prostředky k seznámení s nejprogresivnějšími 

metodami výroby aut a jejich subdodávek. Učitelé odborné výuky dostali ve firmách také jejich 

výukové programy, které lze využít při výuce ostatních žáků na středním odborném učilišti pro 

obory automechanik a karosář. 

 

Zajímavé jsou také poznatky o dodržování ISO norem a mezinárodních standardů při výrobě 

komponentů pro osobní automobily, včetně moderních světových trendů, na základě kterých lze 

dohledat jakýkoliv výrobek kdy, kde a kým byl vyroben. 

 

Nabyté znalosti a zkušenosti ze stáže mohou účastníci stáže využít při závěrečných zkouškách 

oboru karosář a později ve své praxi. 

 

Žáci měli možnost poznat: 

- výrobu posilovačů brzd a kontroly jejich kvality 

- výrobu litých hliníkových disků a způsoby kontroly jejich kvality 

- ukázky vlastního know how  obou firem při výrobě 

 

Během stáže navázala naše škola další kontakty s odborníky z daného oboru. 
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Fotodokumentace: 
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2. stáž 

Téma  Technologie výroby osobních automobilů a autobusů 

Obor vzdělání karosář 

Místo stáže SOŠ a SOU Neratovice, Školní 664 

TPCA Kolín, Průmyslová zóna Ovčáry 

Iveco Vysoké Mýto, Dobrovského 74 

Škoda Mladá Boleslav, V. Klementa 869 

Termín stáže 8.4.2013 až 12.4.2013 

Dozorující učitel Ing. Jiří  Mánek, František Matějka 

Ubytování, strava zajištěno 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

  Josef Hofman IK1 

  Martin Kalina IK1 

  Marat Džemal IK1 

  Adam Knepr IK2 

  Jakub Hrdlička IK2 

  Jakub Štěpánek IK2 

  Milan Lang IK3 

  Roman Vlastník IK3 

  Valeriy Cherkas IK3 

  Jakub Sklenář IK3 

  ing. Jiří Mánek učitel 

  František Matějka učitel 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne 

1.den Seminář - blok I. a II. Seminář - blok III. / 

Společenské hry 

2. den Seminář - blok IV. a V. seminář - blok VI. / 

Sportovní hry  

3.den Exkurze - TPCA Kolín Prohlídka města Kolína 

4.den Exkurze - Iveco Vysoké Mýto Prohlídka města Mýta 

5.den Exkurze - Škoda Mladá 

Boleslav 

Návštěva muzea 

6.den Zpracování materiálů ze stáže Samostudium 
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Zhodnocení stáže: 

 

Stáž splnila svůj program a přinesla žákům i SOU Neratovice nové poznatky z problematiky 

Technologie výroby moderních osobních automobilů a autobusů.   

 

Semináře velmi dobře doplňovala témata exkurzí a pomohla žákům pochopit problematiku 

moderní výroby automobilů a autobusů. Důraz byl kladen na změnu konstrukce s ohledem na 

zvýšení aktivní i pasivní bezpečnosti současných automobilů. 

 

V průběhu dalších dní probíhaly exkurze ve výrobních podnicích TPCA Kolín, Průmyslová zóna 

Ovčáry - provoz a výrobní linky,  Iveco - Vysoké Mýto - Lakovna, svařovna a montážní linka, 

Škoda - Mladá Boleslav - výroba motorů, převodovek a lisovna 

 

Postupně se seznámili s celkovým výrobním postupem, prováděním kontroly na shodnost, s 

manipulací s hotovými výrobky a jejich expedicí. 

 

Žáci i učitelé také při stáži poznali vysokou úroveň sociálního zabezpečení pracovníků v těchto 

firmách a podnikové benefity. 

 

Doprovázející učitelé a pracovníci, kteří projekt připravovali, navázali velmi užitečné odborné 

kontakty ve výrobních závodech, které dodávají své výrobky pro automobilový průmysl na 

celém světě. 

 

Stáž splnila beze zbytku svůj cíl. Žáci obdrželi certifikát o absolvované týdenní stáži, který jim 

může být nápomocen při získávání budoucího zaměstnání po skončení školy.  

 

Ve třech výrobních závodech zahraničních firem, které vyrábí osobní automobily a autobusy pro 

vnitřní trh  ale  hlavně  pro vývoz do většiny evropských států se žáci seznámili s novými 

výrobními postupy a technologiemi při výrobě jednotlivých částí, podskupin a skupin 

automobilů a autobusů až po jejich  závěrečnou montáž. 

 

V teoretické výuce byly použity audiovizuální prostředky, počítače a interaktivní tabule 

s vlastními učebními programy a materiály, dále s materiály dostupnými na internetu, které 

zveřejňují světoví výrobci automobilů, kde publikují nové použité technologie a nové způsoby 

konstrukčních řešení. 

 

Materiály a výukové programy získané ve firmách, budou využity ve škole při odborném 

výcviku a v hodinách teoretické přípravy čímž dojde ke zkvalitnění procesu přípravy budoucích 

pracovníků automobilového průmyslu. 

Nové a zajímavé byly způsoby zabezpečování jakosti výroby ve smyslu norem ISO řady 9 000, 

mezinárodních standardů při dodržování systémů péče o bezpečnost a zdraví při práci a systémů 

péče o ochranu životního prostředí, které jsou v těchto výrobních závodech na vysoké úrovni. 
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V celém průběhu stáže měli žáci možnost vidět a poznat: 

a) Při výrobě osobních automobilů: 

- způsob výroby karosérií postupně od lisování, svařování na automatech, ochraně 

proti korozi, lakování a dopravy na montážní linku, 

- výrobu některých druhů spalovacích motorů a jejich zkoušení, 

- konečnou montáž na výrobní lince a kontrolu jízdních vlastností, 

- moderní způsob dodávání komponentů pro automobily od subdodavatelů přímo do 

výrobního závodu a na výrobní linku bez meziskladu systémem „ JUST IN TIME“ 

(JIT). 

b) Při výrobě autobusů: 

- možnost podrobně se seznámit s výrobou celé karoserie pro jednotlivé typy autobusů 

od stříhání, lisování, ruční svařování v ochranné atmosféře s využitím speciálních 

přípravků, kompletaci hlavních částí karoserie do jednoho celku a svaření svařovacím 

automatem, ochranu proti korozi  a závěrečný proces  lakování, 

- nové způsoby zasklívání velkorozměrných bezpečnostních skel autobusů, 

- přípravu a kompletaci podvozků a motorů pro montáž, 

- konečná montáž autobusu na třiceti montážních pracovištích, 

- závěrečná technická kontrola, prověrka odolnosti proti dešti, předání zákazníkovi. 

 

V průběhu celé stáže měli žáci kontakt s řadou odborníků na jednotlivých výrobních linkách, 

kteří odpovídali na jejich dotazy. Byly navázány potřebné kontakty s odborníky firem 

k prohloubení další spolupráce. 
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Fotodokumentace: 
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3. stáž 

Téma  Technologie výroby výfukových systémů a 

katalyzátorů 

Obor vzdělání Karosář 

Místo stáže Bosal ČR. spol. s.r.o. Brandýs nad Labem 

Termín stáže 2. - 6. 12. 2013 

Dozorující učitel Ing. Rudolf Swadosch, Otokar Darda 

Ubytování, strava zajištěno 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

  ing. Swadosch Rudolf Učitel 

  Darda Otokar Učitel OV 

  Beran Tomáš Kl 2 

  Bradáč David Kl 2 

  Hofman Josef Kl 2 

  Kalina Martin Kl 2 

  Pišín Michal Kl 2 

  Urbánek Lukáš Kl 2 

  Veselý Martin Kl 2 

  Kopecký Marek Kl 2 

  Sviták Bohuslav Kl 2 

  Dzhemal Marat Kl 2 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne 

1.den Školení BOZP, exkurze Společenské hry 

2. den Lisování plechových dílů Prohlídka města 

 

3.den Lisování plechových dílů Sportovní turnaj 

4.den Svařovna Návštěva zámku 

5.den Výroba katalyzátorů Plavecký bazén / fitness 

studio 

6.den Beseda o významu výfukového 

systému 

Zpracování materiálů ze 

stáže 

7.den Zhodnocení výsledků stáže - 

diskuze 

Osobní volno 
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Zhodnocení stáže: 

Stáž proběhla dle příslušné smlouvy v prostorách firmy Bosal ČR v Brandýse nad Labem.  

V průběhu stáže žáci s doprovázejícími učiteli navštívili podnik na výrobu výfukových systémů 

a katalyzátorů - Bosal ČR s.r.o. v Brandýse nad Labem. Zde se postupně seznámili s celkovým 

výrobním postupem, prováděním kontroly na shodnost, s manipulací s hotovými výrobky a 

jejich expedicí. 

 

Žáci i učitelé také při stáži poznali vysokou úroveň sociálního zabezpečení pracovníků v těchto 

firmách a podnikové benefity. 

 

Doprovázející učitelé a pracovníci, kteří projekt připravovali, navázali velmi užitečné odborné 

kontakty ve výrobních závodech, které dodávají své výrobky pro automobilový průmysl na 

celém světě. 

 

Stáž splnila beze zbytku svůj cíl. Žáci obdrželi certifikát o absolvované týdenní stáži, který jim 

může být nápomocen při získávání budoucího zaměstnání po skončení školy.  

 

Oblast teoretického vzdělávání : 

Ve výrobním závodě firmy Bosal byla provedena podrobná přednáška na téma účel, funkce, 

konstrukce a výroba výfukových soustav vozidel.  Zvláštní kapitola byla věnována dopadu na 

životní prostředí,  a  to zejména z hlediska složení výfukových plynů, konstrukce a funkce 

katalyzátoru, lambda sondy a řídící jednotky motorů vozidel. V další fázi bylo provedeno školení 

BOZP , požární prevence a chování pracovníků ve výrobě pro předcházení pracovním úrazům, 

vzniku škod a ztrát. Žáci byli seznámeni s provozem, konkrétními pracovními úkoly, které je 

čekají a s vedoucími pracovníky jednotlivých úseků. 

 

Oblast praktické činnosti : 

Žáci byli po rozdělení do pracovních skupin přiděleni na pracovní místa ve výrobním procesu. 

Vyzkoušeli obsluhu tvářecích strojů, výrobu tlumičů výfuků, ohýbání trubek výfukového 

potrubí, obsluhu svářecích automatů, výstupní kontrolu výrobků i vnitrofiremní přepravu 

materiálu. V rámci výrobní haly se střídali na pracovištích tak, aby poznali celý výrobní proces a 

zároveň měli možnost odpracovat část směny na místě pracovníka ve výrobě. 

 

Závěr :  

 

Stáž byla dobře připravena ze strany firmy Bosal, zejména oceňuji práci personální vedoucí paní 

Tůmové. Žáci získali konkrétní poznatky a zkušenosti v oblasti konstrukce a výroby výfukových 

soustav jako cenný doplněk školního vzdělání. Z pozice běžného pracovníka ve výrobě mohli 

konfrontovat poznatky získané ve škole s prostředím dobře organizované moderní výroby dílů 

pro automobilový průmysl. Firma Bosal vyjádřila ochotu a zájem o další spolupráci se školou při 

organizování dalších podobných akcí nebo poskytnutí pracovišť pro praktický výcvik učňů. 

Během stáže nedošlo k žádnému poškození zdraví či materiálním škodám. Zástupce firmy Bosal 

i studenti vyjádřili spokojenost s organizací i průběhem stáže 
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Fotodokumentace 
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4. stáž 

Téma  „Technologie oprav samonosných karoserií“ 

Obor vzdělání karosář 

Místo stáže Linz, Steyr, Rakousko 

Termín stáže 6.4. – 12.4. 2014 

Dozorující učitel Ing. Rudolf Swadosch, Ing. Bohumil Polák 

Ubytování, strava Cohotel, Steyregg 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

Kaprál Jakub KAROSÁŘ IK3 

Knepr Adam KAROSÁŘ IK3 

Štěpánek Jakub KAROSÁŘ IK3 

Beran Tomáš KAROSÁŘ IK2 

Sviták Bohuslav KAROSÁŘ IK2 

Dzhemal Marat KAROSÁŘ IK2 

Hofman Josef KAROSÁŘ IK2 

Bradáč David KAROSÁŘ IK2 

Urbánek Lukáš KAROSÁŘ IK2 

Kopecký Marek KAROSÁŘ IK2 

Ing. Polák Bohumil učitel 

Ing. Swadosch Rudolf učitel  

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Školení 

„Technologie 

oprav 

samonosných 

karoserií“ 

Školení 

„Technologie 

oprav 

samonosných 

karoserií“, 

2.část 

 

2. den Doprava do 

Rakouska 

Seznámení 

s výrobními 

závody a 

s celkovým 

programem 

Prohlídka 

města Linz 

3.den Exkurze 

v BMW Steyr  

BMW Osobní volno 

4.den Exkurze Ford 

4you  

Exkurze 

Ford4you 

Společenské 

hry 
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5.den TAURUS 

train factory 

Linz 

ARS 

electronica – 

muzeum, 

Linz 

Osobní volno 

6.den Voestalpine 

Linz, exkurze 

Odjezd do 

Neratovic 

Příjezd do 

Neratovic 

7. den Zpracování 

teoretických 

poznatků 

z exkurzí 

Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

 

 

Zhodnocení stáže 

 

V první den programu stáže proběhlo celodenní školení s tématem „Technologie oprav 

samonosných karoserií“. Žáci byli teoreticky připraveni na nadcházející stáž. 

Samotná stáž proběhla od 7. do 11. dubna 2014 v Rakousku. Bohatý program nás zavedl do 

Lince, Welsu a Leondingu. Stáž byla určena pro žáky prvního až třetího ročníku oboru karosář. 

Zúčastnilo se jí deset vybraných žáků tohoto oboru. V rámci stáže jsme navštívili automobilku 

BMW, prodejní a servisní síť značky Ford, největší firmu na nákladní lokomotivy Taurus, 

zajímavou výstavu v Ars Electronic Center a ocelářský závod Voestaplpine Linz. V nabitém 

programu jsme si našli čas i na prohlídku historických center měst a památek a na sportovní 

vyžití v okolí hotelu.  

Do Lince jsme přijeli 7. dubna. Ubytovali jsme se zde, seznámili s programem stáže žáky a 

proběhlo jejich proškolení BOZP. Odpoledne jsme si prošli střed Lince a prohlédli jeho památky. 

Program stáže: 

• 8.4. 2014 firma BMW,  Steyr 

Exkurze výrobního závodu firmy BMW s programem výroby stěžejních částí motorů: bloky 

válců, kliky, hlavy válců, ojnice, včetně kompletace a finální montáže tříválcových, 

čtyřválcových, šestiválcových vznětových i zážehových motorů. Motory jsou ze závodu 

distribuovány do celého světa kompletně nastrojeny a připraveny na montáž do vozu. Přibližná 

produkce činí 1 milion kusů motorů ročně. Odpoledne následovala prohlídka městečka Steyer a 

Wels. 

• 9.4. 2014 firma Autohaus Danninger, Leonding 

Exkurze do velké prodejní a servisní sítě firmy Danninger, pobočka Leonding. Hlavní činností 

firmy je prodej nových vozů značek Ford, Fiat, Mercedes Benz, předprodejní servis vozů, 

zajištění kompletního programu garančních a servisních prohlídek a oprav vozů, kompletní 

běžný servis včetně mechanických, karosářských a autolakýrnických prací. Zvláštní důraz byl 

věnován ukázce práce mechanika s diagnostickými přístroji a komunikaci s ŘJ a dalšími systémy 

vozidla. Odpoledne byla možnost sportovního vyžití a osobní volno. 

• 10.4. 2014 firma Taurus Train Factory, Linz 

Exkurze do největší firmy v Rakousku, která se zabývá veškerými typy oprav, modernizací i 

omezenou výrobou nových lokomotiv značky Taurus. Lokomotivy jsou vybavené elektrickými a 
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dieselovými agregáty. Byla provedena ukázka renovace motorů, podvozků, elektrických 

zařízení, karoserií a ostatních komponentů, i částí potřebných pro zajištění úkolů firmy. 

Pracovník firmy provedl naši skupinu všemi montážními prostory a vysvětlil přímo na 

jednotlivých částech lokomotiv postup oprav či renovace dílů, i jejich montáž do lokomotiv. 

 

10.4. 2014 ARS Electronica Center, Linz 

Mimořádná výstava s interaktivními exponáty s možností odhalovat přímo na místě princip 

jejich funkce. Předmětem zájmu centra jsou nejmodernější technologie, jejich působení na 

umění, společnost i každého jednotlivce.  Velmi zaujala živá 3D show ve speciálních projekčních 

místnostech, výprava do historie či do vesmíru. Obdivovali jsme díla tvůrců z celého světa, kteří 

pro své kreativní vyjádření využívají techniky budoucnosti. Centrum o rozloze 3000 m2 

poskytuje prostor pro úvahy o místě člověka v současném světě i o možnostech jeho dalšího 

směřování. Odpoledne proběhla prohlídka historické části Lince a jejího okolí. 

 

• 11.4. 2014 Voestalpine , Linz 

Exkurze do firmy, jejíž hlavní činností je výroba surového železa ve 3 vysokých pecích, vlastní 

výroba koksu, zpracování surového železa na oceli různých tříd a kvality, válcování ingotů za 

tepla do svitků plechu různých tlouštěk a šířek. Největší důraz byl pracovníkem firmy kladen na 

ukázku a vysvětlení výroby plechu určeného pro automobilový průmysl, zejména výrobu skeletu 

a dalších částí automobilových karoserií. Odpoledne následoval odjezd do Neratovic. 

 

• Celá odborná stáž byla připravena velmi profesionálně a poutavě. Žáci mohli sledovat 

celý výrobní provoz v jednotlivých automobilkách, ověřit si své teoretické poznatky v praxi, 

včetně nástinu případných problémů a jejich operativních řešení. Rovněž se živě zajímali o 

možnost pracovního uplatnění ve svém oboru. Měli možnost vidět mnoho novinek i výstavních 

zajímavostí. Celkově byla stáž pro žáky i učitele velkým přínosem pro jejich další odborný růst i 

pro týmovou spolupráci. 

 

• 12. 4. 2014 

Tento den jsme zpracovávali teoretické poznatky z exkurzí a snažili jsme se je převést do naší 

praktické práce. Proběhla beseda a volná diskuze ke stáži. Došlo k celkovému zhodnocení stáže a 

dovezených studijních materiálů. 
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Fotodokumentace: 
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5. stáž 

Téma  „Technologie výroby historických automobilů“ 

Obor vzdělání Karosář 

Místo stáže Opole, Polsko 

Termín stáže 20. 10. – 26.10. 2014 

Dozorující učitel Ing. Ivan Sedliak, František Matějka 

Ubytování, strava Hotel - Restaracja „Grodzka“, Byczyna 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže: Třída/zařazení 

Veselý Martin Kl 3 / karosář 

Dzhemal Marat Kl 3 / karosář 

Oplt Michal Kl 1 / karosář 

Fiedler Jakub Kl 1 / karosář 

Thon František Kl 1 / karosář 

Martinec  Patrik Kl 1 / karosář 

Lhoták Jakub Kl 1 / karosář 

Velé František Kl 1 / karosář 

Šulc David Kl 1 / karosář 

Volenec Filip Kl 1 / karosář 

František Matějka učitel OV 

ing. Ivan Sedliak učitel 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Doprava do 

Polské 

Byczyny 

Školení 

BOZP, 

základní 

zásady při 

výrobě 

historických 

automobilů 

Osobní volno 

2. den Exkurze 

GniotPol, 

Kurznie 

Prohlídka 

města Opole 

Společenské 

hry 

3. den Exkurze 

škola 

Boleslawiec, 

specializace 

Společná 

praktická 

aktivita CZ, 

PL 

Osobní volno 
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obor 

automobily 

4.den Exkurze 

NEAPCO 

Europe Sp. 

Z o.o., 

Praszka 

Sportovní 

turnaj 

Společenské 

hry 

5.den Exkurze 

historické 

vojenské 

muzeum 

Swidinica 

Odjezd do 

Neratovic 

 

6.den Zpracování 

teoretických 

poznatků 

z exkurzí 

Rozdíly 

řízení práce, 

Česká 

republika x 

Polsko 

 

7. den Zpracování 

teoretických 

poznatků 

z exkurzí 

Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

 

 

Zhodnocení stáže: 

 

  Po proškolení v BOZP byli účastníci stáže seznámeni se základními systémy konstrukce 

historických vozidel. Žáci si mohli vyzkoušet jednotlivé fáze technologických postupů.  

 

Doprovázející učitelé a pracovníci, kteří projekt připravovali, navázali velmi užitečné odborné 

kontakty ve firmě NEAPCO Europe Sp. Z o.o., Praszka a ve škole Boleslawiec. 

 

Stáž splnila beze zbytku svůj cíl. Žáci obdrželi certifikát o absolvované týdenní stáži, který jim 

může být nápomocen při získávání budoucího zaměstnání po skončení školy. 

 

 Stáž: „ Technologie výroby historických automobilů“ byla realizovaná v rámci programu 

„Operační program Vzdělávání pro konkurence schopnost“. Žáci oboru karosář realizovali stáž 

formou exkurzí u firem GniotPol Kurznie, NEAPCO Europe Sp Z o.o Praszka, škola Boleslawic 

– specialiyace obor automobily a historické vojenské muzeum ve Swidinici. Podpora stáže byla 

zabezpečena  pedagogickými pracovníky. Obě strany , žáci i pedagogové, získávaly informace o 

technologiích pro řízení , výrobu a kontrolu používaných v rámci jednotlivých navštívených 

subjektů. 

 

Byly splněny dílčí práce: 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

87 

 

1. Školení, seznámení skupiny s vlastním průběhem stáže, s navštěvovaným subjektem, jeho 

historií, současností, perspektivou, s pracovními, technologickými a bezpečnostními 

předpisy. 

2. Vlastní stáž proběhla podle podepsaných smluv včetně odborných vysoce profesionálních 

výkladů, ukázek i možností vyzkoušení prací na počítačích i na jednotlivých pracovištích u 

firem. 

3. Uplatnění načerpaných vědomostí a dovedností ve vyučování, vyhodnocení spolupráce.  

Účastníci stáže se seznámili s výrobními postupy, systémem kontrol, s používanými 

materiály , které znali pouze z teoretické výuky. Žáci se osobně zapojily do práce na 

počítačích ve škole v Boleleslawici a to s využitím výrobních programů, které používá 

škola. Největší zájem projevili žáci o vystavené exponáty v historickém vojenském muzeu 

ve městě Swidinica, včetně ukázek návrhů a provedení  renovace  vojenských historických 

vozidel. Pedagogičtí pracovníci si doplnili  znalosti a získali náměty pro zkvalitnění 

přípravy žáků v příštích letech.  

 

   Stáž pomohla upevnit dobré vztahy mezi žáky navzájem i neformální vztahy mezi žáky a 

učiteli. Stáž byla přínosem jak pro žáky tak pro pedagogické pracovníky a zcela určitě napomůže 

zkvalitnění jejich odborného růstu.       

 

 

 

 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

88 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

90 

 

KA 03 - Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělání 

instalatér 
 

1. stáž 

Téma  “Technologie výroby plastových rozvodů - trendy v 

jejich montáži, běžné opravy a servis těchto rozvodů 

médií.”. 

Obor vzdělání  instalatér 

Místo stáže Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s.r.o. 

podnikání Humpolec, Komorovice čp. 1, okres Pelhřimov, 

PSČ 396 01  

Termín stáže 13. 5. – 18. 5. 2012 

Dozorující učitel Ing. Ivan Sedliak, Otokar Darda 

Ubytování, strava zajištěno 

Doprava autobus 

 

Jméno a příjmení Třída/zařazení 

Mareček Václav instalatér IK2 

Labuť Vratislav instalatér IK2 

Miko Pavel instalatér IK1 

Žižka Jakub instalatér IK2 

Neumann Michal instalatér IK2 

Žežulka Jan instalatér IK2 

Rosík Miloš instalatér IK2 

Kadavý David instalatér IK1 

Koš Michal instalatér IK1 

Labuť Vratislav instalatér IK2 

Ing. Ivan Sedliak učitel  

Otokar Darda učitel OV 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Odjezd z 

Neratovic 

Ubytování v 

Humpolci 

Společenské 

hry 

2. den Školení 

BOZP, 

exkurze, 

prohlídka 

závodu 

OSMA 

Komorovice 

Seznámení s 

Humpolcem 

Osobní volno 
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3.den trubky 

kanalizací z 

PVC 

Sportovní 

turnaj 

Společenské 

hry 

4.den trubky 

kanalizací z 

PVC 

Návštěva 

okolí (Orlík) 

Osobní volno 

5.den trubky 

odpadů z 

polyproylénu 

a tvarovky 

Plavecký 

bazén/fitness 

studio 

Kulturní akce 

– návštěva 

kina, 

koncertu 

apod. 

6.den trubky 

odpadů z 

polyproylénu 

a tvarovky 

Odjezd do 

Neratovic 

Příjezd do 

Neratovic 

7. den Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

Zpracování 

materiálů a 

poznatků ze 

stáže 

 

 

Zhodnocení: 

 

V rámci klíčové aktivity „Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělání 

instalatér“ šlo o realizaci stáže žáků oboru vzdělání instalatér u zaměstnavatele a o podporu stáže 

pedagogických pracovníků s následným uplatněním získaných zkušeností ve výuce vedoucích k 

seznámení se s moderními technologiemi, řídicími procesy a kontrolními systémy používanými 

ve firmách. Základním cílem stáže bylo rozvíjení kvality výuky, inovativních metod a praxe 

odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce mezi školou a aktéry trhu práce. 

Stáž byla v souladu s navrženým tématem “Technologie výroby plastových rozvodů - trendy 

v jejich montáži, běžné opravy a servis těchto rozvodů médií”. V rámci tohoto tématu byly 

splněny naplánované úkoly i program.  

 

V rámci klíčové aktivity byly splněny dílčí části: 

1. Školení před realizací vlastní stáže u odborné firmy. Cílem bylo seznámení cílových skupin s 

vlastním průběhem stáže a seznámení se s danou firmou, jejím výrobním programem, historií, 

pracovními a technologickými postupy, bezpečnostními a hygienickými předpisy a s programem 

stáže. 

2. Vlastní stáž podle podepsané smlouvy, v rámci které se firma zavázala umožnit žákům a 

zaměstnancům školy provést stáž, materiálně podpořit výuku žáků ve škole, provést školení o 

nových materiálech a technologiích, zapůjčit přístroje a jiné pomůcky k provedení ukázek. 
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Základní povinností školy bylo nést odpovědnost za žáky při veškerých akcích pořádaných ve 

firmě, zabezpečení prostor a technického zařízení pro úvodní schůzku, prezentace výsledků 

spolupráce formou článků v tisku nebo na svých www stránkách. 

3. Uplatnění načerpaných vědomostí a dovedností ve vyučování, vyhodnocení spolupráce. 

Účastníci stáže se mohli v praxi seznámit s výrobními postupy, které až dosud znali pouze 

z teoretické a praktické výuky v učilišti nebo z videa. 

 

Cílové skupiny se mohly osobně zapojit do výroby, kompletace, skladování a expedice 

potrubních systémů KG, HT, KG 2000 a materiálu Skolan. Účastníci stáže projevovali zájem o 

výrobu a další související činnosti.  

 

Pro zúčastněné učitele byla stáž přínosem v tom, že se mohli přímo ve výrobě seznámit 

s výrobními postupy a s konkrétními problémy, které mohou vznikat a  s jejich operativním 

řešením. Navíc poznali způsoby skladování, manipulaci a distribuci výrobků. Tyto detaily nejsou 

v odborné literatuře běžně dostupné. Učitelé si získali zajímavé kontakty na odborníky z výroby, 

částečně i na  některé odběratele, což mohou využít pro další zkvalitňování výuky odborných 

předmětů na naší škole. 

Stáž také pomohla upevnit týmového ducha mezi žáky navzájem a posílení formálních a 

neformálních kontaktů mezi žáky a učiteli. Pro podporované žáky i učitele byla stáž přínosem i 

v jejich dalším odborném růstu. 

 

Realizační tým i vedení společnosti hodnotí stáž žáků a učitelů ve firmě OSMA Komorovice 

v květnu 2012 velmi pozitivně. O této skutečnosti svědčí i pochvalný e-mail na všechny naše 

žáky od vedení firmy OSMA, podepsaný panem Ing. Technikem, který na stáž za firmu OSMA  

dohlížel. 

 

Mezi naší školou a firmou OSMA se při organizaci a vlastní realizaci stáže vytvořily velmi dobré 

osobní a neformální vztahy, kterých lze využít pro zkvalitňování přípravy našich žáků v příštích 

letech. 
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2. stáž 

Téma  “Technologie výroby plastových rozvodů - trendy v 

jejich montáži, běžné opravy a servis těchto rozvodů 

médií.”. 

Obor vzdělání  instalatér 

Místo stáže Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s.r.o. 

podnikání Humpolec 

Termín stáže 18. 11. – 23. 11. 2012 

Dozorující učitel Mgr.Jana Pirunčíková, Mgr. Lenka Winklerová 

Ubytování, strava zajištěno 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže 

Jméno a příjmení Třída/zařazení 

 Hon Patrik instalatér IK1 

 Dohnal Tomáš instalatér IK1 

 Bauer Petr instalatér IK1 

 Gürtler Ladislav instalatér IK1 

 Květoň Martin instalatér IK1 

 Zhukovskyy Pavlo instalatér IK1 

 Heron Jindřich instalatér IK1 

 Adamec Ladislav instalatér IK1 

 Fokchs Jakub instalatér IK1 

 Žáček Martin instalatér IK1 

 Mgr. Lenka Winklerová učitel  

 Mgr. Jana Pirunčíková učitel  

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Odjezd z 

Neratovic 

Ubytování v 

Humpolci 

Společenské 

hry 

2. den Školení 

BOZP, 

exkurze, 

prohlídka 

závodu 

OSMA 

Komorovice 

Seznámení s 

Humpolcem 

Osobní volno 

3.den trubky 

kanalizací z 

PVC 

Sportovní 

turnaj 

Společenské 

hry 
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4.den trubky 

kanalizací z 

PVC 

Návštěva 

zříceniny 

hradu Orlík 

Osobní volno 

5.den trubky 

odpadů z 

polypropylén

u a tvarovky 

Fitness studio Kulturní akce 

– návštěva 

kina 

6.den trubky 

odpadů z 

polypropylén

u a tvarovky 

Odjezd do 

Neratovic 

Příjezd do 

Neratovic 

7. den Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

Zpracování 

materiálů a 

poznatků ze 

stáže 

 

 

Zhodnocení stáže: 

 

Stáž “Technologie výroby plastových rozvodů - trendy v jejich montáži, běžné opravy a 

servis těchto rozvodů médií” byla realizována v rámci klíčové aktivity „Zajištění stáží žáků a 

pedagogických pracovníků oboru vzdělání instalatér“. Šlo o realizaci stáže žáků oboru vzdělání 

instalatér u zaměstnavatele a o podporu stáže pedagogických pracovníků, kdy informace o 

moderních technologiích, řídících procesech a kontrolních systémech používaných ve firmách 

zkvalitní výuku, získané zkušenosti přinesou inovativní metody výuky a praxe odborného 

vzdělávání v návaznosti na spolupráci mezi školou a aktéry trhu práce. 

V rámci klíčové aktivity byly splněny dílčí části: 

1. Školení, seznámení cílových skupin s vlastním průběhem stáže a seznámení se s danou firmou, 

jejím výrobním programem, historií, pracovními a technologickými postupy, bezpečnostními a 

hygienickými předpisy a s programem stáže. 

2. Vlastní stáž podle podepsané smlouvy, v rámci které se firma zavázala umožnit žákům a 

zaměstnancům školy provést stáž, materiálně podpořit výuku žáků ve škole, provést školení o 

nových materiálech a technologiích, zapůjčit přístroje a jiné pomůcky k provedení ukázek. 

Základní povinností školy bylo nést odpovědnost za žáky při veškerých akcích pořádaných ve 

firmě, zabezpečení prostor a technického zařízení pro úvodní schůzku, prezentace výsledků 

spolupráce formou článků v tisku nebo na svých www stránkách. 

3. Uplatnění načerpaných vědomostí a dovedností ve vyučování, vyhodnocení spolupráce. 

Účastníci stáže se mohli v praxi seznámit s výrobními postupy, které až dosud znali pouze 

z teoretické a praktické výuky v učilišti nebo z videa. 

 

Cílové skupiny se mohly osobně zapojit do výroby, kompletace, skladování a expedice 

potrubních systémů KG, HT, KG 2000 a materiálu Skolan. Účastníci stáže projevovali zájem o 

výrobu a další související činnosti.  
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Učitelé získali informace a náměty pro zkvalitňování přípravy našich žáků v příštích letech. 

Přímo ve výrobě se mohli účastníci stáže seznámit s výrobními postupy a s konkrétními 

problémy při ní vznikajících, získané detaily jsou v literatuře běžně nedostupné. Stáž také 

pomohla upevnit týmového ducha mezi žáky navzájem a posílila formální a neformální kontakty 

mezi žáky a učiteli. Pro podporované žáky i učitele byla stáž přínosem  v jejich dalším odborném 

růstu.  

 

Ing. Technik, zástupce firmy OSMA, hodnotil velmi pozitivně jak jarní,tak tuto podzimní stáž 

roku 2012. Mezi naší školou a firmou OSMA se při organizaci a vlastní realizaci stáže v květnu 

2012 vytvořily velmi dobré osobní a neformální vztahy, které byly  podzimní stáží dále posíleny. 

Koneckonců svědčí o tom i pochvalné písemné hodnocení od  firmy OSMA, určené vedení naší 

školy. 

 

Fotodokumentace:            
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3. stáž 

Téma  Technologie ekologického vytápění,                      

Technologie  montáže a údržby těchto systémů v praxi 

Obor vzdělání Instalatér 

Místo stáže Wilhelm Theis GmbH 

Friedrichstraße 23 

56470 Bad Marienberg 

Termín stáže 14.4.2013 – 19.4.2013 

Dozorující učitel Ing. Bohumil Polák, Otokar Darda 

Ubytování, strava zajištěno 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

Žáček Martin IK 2 

Fuchs Jakub IK 2 

Miko Pavel IK 2 

Rosík Miloš IK 2 

Kadavý David IK 2 

Dvořák Vojtěch IK 3 

Žižka Jakub IK 3 

Labuť Vratislav IK 3 

Květoň Martin IK 1 

Gürtler Ladislav IK 1 

Otokar Darda učitel 

Ing. Bohumil Polák učitel 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Odjezd z 

Neratovic 

Ubytování v 

Bad 

Marienberg v 

JGH 

Návštěva 

památek 

v v Limburgu

, společenské 

hry 

2. den Školení 

BOZP, 

exkurze, 

prohlídka 

pracoviště  

Seznámení 

s lázeňským 

městem Bad 

Marienberg 

Osobní volno 

3.den Podlahové 

sytémy 

Návštěva 

Homburg, 

Společenské 

hry 
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kde studoval 

J. A. 

Komenský, 

sportovní 

turnaj 

4.den Rozvaděče a 

regulace 

ekologických 

systémů 

Návštěva 

centra a okolí 

Bad 

Marienberg, 

Tier Park 

Osobní volno 

5.den Solární 

panely 

Plavecký 

bazén, 

sauna/fitness 

studio 

Kulturní akce 

– návštěva 

muzea B. 

Marienberg. 

6.den Výměníky 

tepla a 

regulace 

Odjezd do 

Neratovic se 

zastávkou a 

prohlídkou 

historického 

města 

Würzburg 

Příjezd do 

Neratovic 

7. den Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

Zpracování 

materiálů a 

poznatků ze 

stáže 

 

 

Zhodnocení stáže: 

 

Stáž splnila naplánované úkoly i program.  

 

Účastníci stáže se mohli v praxi seznámit s výrobními postupy na stavbě velkého komplexu, 

které až dosud znali pouze z teoretické a praktické výuky v učilišti, a se zcela novými postupy v 

instalatérské praxi. 

 

Žáci a učitelé pracovali na stavbě moderního nákupního centra Skyline Plaza v centru Frankfurtu 

nad Mohanem jako praktikanti – učni v subdodavatelské firmě THEIS, která ma na této stavbě 

zakázku na instalaci vody, topení, sanity a kanalizace v celkové hodnotě 3,5 mil Eur. Z firmy 

Theis na stavbě učňové jezdili do centra Frankfurtu nad Mohanem s jinou skupinou stálých 

zaměstnanců firmy Theis a pracovali na podobné velké stavbě Tiefgarage. V jejich skupině bylo 

několik Čechů, kteří jsou stálými zaměstnanci firmy Theis. 

 

V rámci této praxe se učni z oboru instalatér i dozorující učitelé seznámili: 
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- s administrativním postupem pro vstup na hlídanou stavbu v Německu, dodržováním 

předpisů BOZP a ochranou osobních dat 

- s rozvody vody v nerezových trubkách pro topné systémy 

- se spojováním trubek pomocí tvarovek profipres a lisováním topného potrubí 

- kromě tradičních materiálů z HC a PP viděli i moderní litinové roury spojované pomocí 

objímek, dotahovaných ibis klíči 

- s moderními izolačními materiály pro izolaci vody a topení, které dosud v ČR nemáme, a 

také s německými normami na izolace topení 

- se systémem jímání, skladování a využití dešťové vody v objektu, který má plochu 

38.000 m2 a má dvě patra s prodejními plochami a zázemím plus dvě podzemní a dvě 

nadzemní patra se zázemím a garážemi pro návštěvníky 

- s variabilním systémem vytápění a klimatizace v objektu 

- s prací s plány a s technickou dokumentací ke stavbě 

- s pracovní morálkou, kázní a pracovním nasazením pracovníků firmy THEIS a dalších 

subdodavatelských firem na velké stavbě a s dodržováním předpisů BOZP 

- s týmovou prací a delegováním a kontrolou úkolů 

- poznali nejrůznější nezbytné přípravné instalatérské práce pro konečnou instalaci a práce, 

nezbytné po skončení instalací topení, sanity a odpadů 

- se způsoby zavěšování potrubí do betonových stropů a šachet 

- se způsoby závozu, doplňování, přijímání a vydávání instalatérských materiálů 

v německé firmě THEIS 

- se způsoby řízení kolektivu firmy a jednotlivých pracovních skupin v německé 

instalatérské firmě THEIS, s přidělováním a kontrolou plnění jednotlivých pracovních 

úkolů 

- se systémem a způsoby ohlašování změn proti dokumentaci a schvalováním vrtacích 

prací na stavbě statiky 

- s německými způsoby nivelizace stavby a jejich využitím pro instalatérské práce 

 

Učitelé si vytvořili vlastní zajímavé kontakty na odborníky z praxe, což mohou využít pro další 

zkvalitňování výuky odborných předmětů na naší škole. 

 

Mezi naší školou a firmou THEIS GmbH se při organizaci a v průběhu této stáže vytvořily velmi 

dobré osobní a neformální kontakty, kterých lze využít pro zkvalitňování přípravy našich žáků 

v příštích letech. 

 

Stáž také pomohla upevnění týmového ducha mezi žáky navzájem a posílení formálních a 

neformálních kontaktů mezi žáky a učiteli 

 

Celkově hodnotíme stáž žáků a učitelů ve firmě THEIS GmbH v Německé Bad Marienbergu 

v dubnu 2013 velmi pozitivně. Pro zúčastněné žáky i učitele byla stáž přínosem v jejich dalším 

odborném růstu. Získané německé certifikáty – Urkunde i Certifikát naší školy o absolvování 
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týdenní zahraniční praxe, které obdrželi všichni účastníci, jim budou velmi užitečné jako 

reference při získávání budoucího zaměstnání. 

Fotodokumentace: 
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4. stáž 

Téma  „Výroba jednovrstvých a vícevrstvých trubek, 

kontrola kvality a výroba tvarovek vstřikováním.“ 

Obor vzdělání  instalatér 

Místo stáže FV - Plast a.s.  

Kozovazská 1049/3,   250 88 Čelákovice 

Termín stáže 7. 4. – 13.4. 2014 

Dozorující učitel ing. Ivan Sedliak, Otokar Darda 

Ubytování, strava 5x oběd  

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

Schoř Jakub instalatér IK1 

Priatka Jakub instalatér IK1 

Poláček Tomáš instalatér IK1 

Myshynchuk Vasyl instalatér IK1 

Matskevych Zinovij instalatér IK1 

Hric Vítek instalatér IK2 

Dohnal Tomáš instalatér IK2 

Bauer Petr instalatér IK2 

Květoň Martin instalatér IK1 

Gürtler Ladislav instalatér IK1 

 Darda Otokar učitel OV 

Ing. Sedliak Ivan učitel  

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Historie 

firmy  

FV Plast,  

Školení 

BOZP  

Seznámení 

s výrobními 

závody  

FV Plast 

Společenské 

hry 

2. den Výroba 

jednovrstvýc

h a 

vícevrstvých 

trubek  

Prohlídka 

města 

Čelákovic 

Osobní volno 
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3.den Kontrola 

kvality, 

zkušebna, 

tlakové 

zkoušky,  

Míčové hry Společenské 

hry 

4.den Výroba 

tvarovek 

vstřikováním 

Návštěva 

zámku 

v Brandýse 

n/L 

Osobní volno 

5.den Sklad a 

logistika, 

příprava 

zakázek 

Plavecký 

bazén/fitness 

studio 

Kulturní akce 

– návštěva 

kina, 

koncertu 

6.den Praktické 

ukázky 

svařování 

Odjezd do 

Neratovic 

Příjezd do 

Neratovic 

7. den Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

Zpracování 

materiálů a 

poznatků ze 

stáže 

 

 

Zhodnocení stáže: 

 

Stáž: „Technologie výroby plastových rozvodů – trendy v jejích montáži, běžné opravy a 

servis těchto rozvodů médií „  byla realizována v rámci klíčové aktivity „ Zajištění stáží žáků a 

pedagogických pracovníků oboru vzdělání instalatér“. Žáci oboru instalatér realizovali stáž u 

výše uvedeného zaměstnavatele a podpora stáže byla prováděna pedagogickými pracovníky. 

Obě strany-žáci i pedagogové- získávaly informace o moderních technologických řídících 

procesech, kontrolních systémech používaných ve firmě. 

V rámci klíčové aktivity byly splněny dílčí práce: 

1. Školení, seznámení cílové skupiny s vlastním průběhem stáže, seznámení s danou 

firmou, jejím výrobním programem, historií, perspektivou, pracovními a 

technologickými postupy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. 

2. Vlastní stáž proběhla podle podepsané smlouvy, v rámci  které se firma zavázala umožnit 

žákům a pedagogickým pracovníkům absolvovat stáž, podpořit výuku žáků ve škole, 

provést školení o používaných nových materiálech a technologií. Zapůjčila přístroje, 

nástroje a pomůcky provádění ukázek. Úkolem školy bylo nést odpovědnost za žáky při 

veškerých akcí pořádaných ve firmě, prezentovat výsledky spolupráce formou článků 

v tisku a na svých www stánkách. 

3. Uplatnění načerpaných vědomostí a dovedností ve vyučování, vyhodnocení spolupráce. 

Účastníci stáže se seznámili s používanými výrobními postupy, systémem kontrol, které 

znali pouze z teoretické výuky. 
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Žáci se osobně zapojili do výroby, kompletace, zkoušek materiálu, skladování a expedice 

potrubních systémů FV PPR CLASSIC. O vícevrstvé trubky, PPR kola a materiál FASER se 

skelnými vlákny a tvarovkami byl projeven velký zájem ze strany žáků.Se zaujetím usilovali 

o vlastní výrobu a další činnost zejména ve zkušebně výrobků. Pedagogičtí pracovníci si 

doplnili znalosti a možné náměty pro zkvalitnění přípravy žáků v příštích letech. Přímo ve 

výrobě trubek i tvarovek se účastníci stáže seznámili s konkrétními výrobními postupy i 

problémy, které se v dostupné literatuře nevyskytují. Stáž pomohla upevnit dobré vztahy 

mezi žáky navzájem i neformální vztahy mezi žáky a učiteli. Stáž byla přínosem jak pro žáky, 

tak i pro učitele a povede k dalšímu odbornému růstu. 

 

Ing. David Behner, Milan Kaňovský a další zástupci firmy FV Plast hodnotili pozitivně tuto 

stáž zejména pro velký zájem žáků. Mezi naší školou a firmou FV plast se při organizaci a 

realizaci stáže v měsíci dubnu 2014 vytvořily velmi dobré osobní a neformální vztahy, které 

jsou slibné i pro budoucí spolupráci. 

 

Fotodokumentace: 
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5. stáž 

Téma  „Technologie výroby topných systémů na plynná 

paliva, kapalná paliva, tuhá paliva, elektrosystémy , 

technologie a výroba otopných těles“ 

Obor vzdělání  instalatér 

Místo stáže VOKUPE, spol. s.r.o., Bratislava - Slovensko 

Termín stáže 10.11. – 16.11. 2014 

Dozorující učitel ing. Ivan Sedliak, Otokar Darda 

Ubytování, strava SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

Květoň Martin instalatér IK3 

Bauer Petr instalatér IK3 

Dohnal Tomáš instalatér IK3 

Heran Jindřich instalatér IK3 

Gürtler Ladislav instalatér IK3 

Poláček Tomáš instalatér IK2 

Matskevych Zinovij instalatér IK2 

Myshynchuk Vasyl instalatér IK2 

Priatka Jakub instalatér IK2 

Schoř Jakub instalatér IK2 

 Darda Otokar učitel OV 

Ing. Sedliak Ivan učitel  

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Doprava do 

Bratislavy 

Školení 

„Tech.otop.sy

stémů– 

postup prací“, 

exkurze, 

BOZP 

Osobní volno 

2. den Pracovní 

činnost na 

stavbě  

Zhodnocení 

denní činnosti 

Prohlídka 

města 

Bratislava 

3.den Pracovní 

činnost na 

stavbě  

Bratislavský 

hrad 

Osobní volno 
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4.den Pracovní 

činnost na 

stavbě  

Sportovní 

turnaj 

Společenské 

hry 

5.den Pracovní 

činnost na 

stavbě  

Odjezd do 

Neratovic 

 

6.den Zpracování 

teoretických 

poznatků ze 

stáže 

Rozdíly 

řízení práce, 

Česká x 

Slovenská 

republika 

 

7. den Zpracování 

teoretických 

poznatků ze 

stáže 

Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

 

 

Zhodnocení stáže: 

 

Stáž: „Technologie výroby topných systémů na plynná paliva, kapalná paliva, tuhá paliva, 

elektrosystémy, technologie a výroba otopných těles“ byla realizovaná v rámci klíčové aktivity  

„Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělávání instalatér.“  

Žáci oboru instalatér realizovali stáž u zaměstnavatele a podpora stáže byla prováděna 

pedagogickými pracovníky. Získali informace o technologiích, řídících procesech, kontrolních 

systémech ve firmě. 

 

   V rámci klíčové aktivity byly splněny dílčí práce: 

 

1. Školení, seznámení cílové skupiny s vlastním průběhem stáže seznámení s danou firmou, 

způsobem práce, historií, pracovními a technologickými postupy, bezpečnostními a 

hygienickými předpisy. 

2. Vlastní stáž proběhla podle podepsané smlouvy, v rámci které se firma zavázala umožnit 

žákům a pedagogickým pracovníkům provést stáž, podpořit výuku žáků, zapůjčit 

přístroje, nástroje a pomůcky. Úkolem školy bylo nést odpovědnost za žáky při 

veškerých akcích pořádaných ve firmě i mimo ni, prezentace výsledků spolupráce 

formou článků v tisku, na svých www stránkách a výstavou. 

3. Uplatnění načerpaných vědomostí a dovedností ve vyučování, vyhodnocení spolupráce. 

Účastníci stáže se seznámili s používanými výrobními postupy a systémem kontrol, které 

znali z teoretické výuky. Žáci se osobně zapojili do oprav, kompletace, skladování 

rozvodných systémů PP, vícevrstvých trubek. Velmi dobře zvládli svařování plastového 

potrubí polyfůzními svářečkami. 
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Pedagogičtí pracovníci si doplnili znalosti a možné náměty pro zkvalitnění přípravy žáků 

v příštích letech. Přímo v obývaném  objektu se účastníci stáže seznámili s konkrétními 

pracovními postupy i problémy při práci v obývaném objektu. Stáž pomohla upevnit 

dobré vztahy mezi žáky navzájem i neformální vztahy mezi žáky a učiteli. Stáž byla 

přínosem k dalšímu odbornému růstu. 

 

Ing. Peter Čordáš ze SOU Bratislava, p. Maroš Matuška z firmy VOKUPE spol. s r. o. 

Bratislava a další zástupci firmy hodnotili pozitivně zejména zájem a znalosti žáků. Mezi 

naší školou a SOŠ Bratislava se při organizaci a realizaci stáže vytvořily velmi dobré 

osobní a neformální vztahy, které jsou příslibem pro budoucí spolupráci. 

 

 

  Fotodokumentace:     

 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

119 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

120 

 

 

   

         

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

121 

 

 

KA 04 - Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělání 

zedník 
 

1. stáž 

Téma  Přestavby budov - sanace budov, stavební konstrukce, 

dodatečné zásahy do budov. 

Obor vzdělání zedník 

Místo stáže XELLA CZ Horní Počáply a GIGANT stavby, s.r.o., 

Neratovice, Na Výsluní 1306, PSČ 277 11 

Termín stáže 13. 5. – 18. 5. 2012 

Dozorující učitel Miloš Jirásek, Ing. Bohumil Polák 

Ubytování, strava Zajištěno, ubytování xx 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

Stibor Petr AZ1 / zedník 

Pětík Martin AZ1 / zedník 

Oplt Štěpán IZ3 /zedník 

Měščan Martin IZ3 /zedník 

Karela Jakub IZ3 /zedník 

Hrdlička David IZ3 /zedník 

Břinčil Lukáš IZ3 /zedník 

Rytíř Pavel IZ3 /zedník 

Huďa Jan IZ3 /zedník 

Techlovský František IZ3 /zedník 

Miloš Jirásek učitel 

Ing. Bohumil Polák učitel 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Byškovice, 

stavba 

GIGANT, 

školení 

BOZP 

Přestavby 

budov – 

ukázka 

zateplení v 

Mělníku 

Osobní volno 

2. den Exkurze, 

prohlídka 

závodu 

XELLA 

Horní 

Složení 

zkoušek na 

YTONG 

Osobní volno 
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Počáply, 

přednášky o 

YTONG, 

certifikace 

3.den Byškovice, 

stavba 

GIGANT, 

dokončení 

školení 

BOZP 

Založení 

svislých 

příček, know 

how jejich  

vyzdívání 

v rámci  

úprav budov 

Osobní volno 

4.den Byškovice, 

stavba 

GIGANT, 

školení 

BOZP 

Svislé 

vyzdívání 

materiálem 

porotherm 

Osobní volno 

5.den Byškovice, 

stavba 

GIGANT, 

školení 

BOZP 

Praktické 

ukázky příček 

a informace o 

práci s 

využitím  

materiálu 

porotherm 

Osobní volno  

6.den Vyhodnocení 

stáže a praxe 

Příprava 

certifikátů 

Osobní volno 

7. den Předání 

certifikátů 

účastníkům 

stáže 

Zpracování 

materiálů a 

poznatků ze 

stáže 

 

 

Zhodnocení stáže: 

 

Plnění podmínek stáže, kontrola bezpečnosti práce účastníků. 

XELLA CZ Horní Počáply – návštěva provozu, školení a předávání certifikátů. 

 

GIGANT – kontrola dodržování BOZP při akci – zateplování budov na stavbě Gigant v Mělníku, 

kontrola pracovních činností pod vedením jednatele GIGANT na stavbě v Byškovicích. 

V rámci klíčové aktivity „Zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků oboru vzdělání 

zedník“ šlo o realizaci stáže žáků uvedeného oboru u zaměstnavatele a o podporu stáže 

pedagogických pracovníků s následným uplatněním získaných zkušeností ve výuce a k 

seznámení se s moderními technologiemi, řídícími procesy a kontrolními systémy používanými 
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ve firmách. Základním cílem stáže bylo rozvíjení kvality výuky, inovativních metod a praxe 

odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce mezi školou a aktéry trhu práce. 

Stáž byla v souladu s navrženým tématem „Přestavby budov - sanace budov, stavební 

konstrukce, dodatečné zásahy do budov“. V rámci tohoto tématu byly splněny naplánované 

úkoly i program.  

 

V rámci klíčové aktivity byly splněny dílčí části: 

1. Školení před realizací vlastní stáže u odborné firmy. Cílem bylo seznámení cílových skupin s 

vlastním průběhem stáže a seznámení se s danou firmou, jejím výrobním programem, historií, 

pracovními a technologickými postupy, bezpečnostními a hygienickými předpisy a s programem 

stáže. 

2. Vlastní stáž podle podepsané smlouvy, v rámci které se firma zavázala umožnit žákům a 

zaměstnancům školy provést stáž, materiálně podpořit výuku žáků ve škole, provést školení o 

nových materiálech a technologiích, zapůjčit přístroje a jiné pomůcky k provedení ukázek. 

Základní povinností školy bylo nést odpovědnost za žáky při veškerých akcích pořádaných ve 

firmě, zabezpečení prostor a technického zařízení pro úvodní schůzku, prezentace výsledků 

spolupráce formou článků v tisku nebo na svých www stránkách. 

3. Uplatnění načerpaných vědomostí a dovedností ve vyučování, vyhodnocení spolupráce. 

 

Stáž ve výrobním podniku XELLA a na stavbách  prováděných firmou GIGANT v Mělníku a 

v Byškovicích přinesla žákům nové poznatky z oblasti stavebnictví. 

 

Ve výrobním podniku se seznámili s plně automatizovanou výrobní linkou na pórobeton, 

s jednotlivými druhy výrobků, způsobem jejich skladování a expedice. Na odborných 

přednáškách byli žáci upozorněni na dodržování zásad při práci s pórobetonem a na chyby, 

kterých se v praxi velmi často dopouštějí stavební firmy. Byl jim promítnut výukový film „Jak 

správně nakládat s materiálem porobeton – YTONG“. Firma XELLA byla pro stáž zvolena 

záměrně, neboť jejich výrobky se používají pro přestavby budov, na úpravu vnitřních prostorů, 

na rekonstrukce panelákových koupelen a na další stavební úpravy budov. 

 

Vzhledem k tomu, že výrobní podniky v ČR jsou plně automatizované a žáci zde nemohou 

pracovat, byla na ostatní dny stáže zvolena stavební firma GIGANT, která nám předvedla 

vybrané postupy, které mohou žáci využít v praxi nebo při závěrečných zkouškách.  Ve firmě 

GIGANT měli žáci možnost poznat dodatečné úpravy budov zateplováním, správné zakládání a 

vnitřní úpravy zdí s využitím svislých příček a ukázky práce jednatele firmy s materiálem 

porotherm.  

 

Účastníci stáže získali řadu odborných poznatků z praxe a 2 certifikáty  pro vyzdívání a 

zateplování s pórobetonem YTONG.  

 

Realizační tým, žáci  i vedení společnosti hodnotí stáž žáků a učitelů ve firmě XELLA CZ Horní 

Počáply v květnu 2012 velmi pozitivně. O této skutečnosti svědčí i pochvalný dopis na naše žáky 
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od vedení firmy XELLA, podepsaný panem Ing. Pouchou, který prováděl certifikaci.  Byl mile 

překvapen zájmem našich žáků, jejich soustředěností a věcnými dotazy k dané problematice. 

Mezi naší školou, firmou Xella a Gigant se při vlastní realizaci stáže vytvořily velmi dobré 

osobní a neformální vztahy, kterých lze využít pro zkvalitňování přípravy našich žáků v příštích 

letech. 

 

Fotodokumentace: 
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2. stáž 

Téma  Tepelné izolace - možnosti a systémy, řešení zateplování 

budov, předcházení problémů tepelných mostů a ztrát, 

technologie výroby. 

Obor vzdělání zedník 

Místo stáže Stavební firma MACEK David, stavba Dřínov 

Termín stáže 11.10. až 19.10.2012 

Dozorující učitel Miloš Jirásek, Josef Kobrle  

Ubytování, strava zajištěno 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

Petr Stibor  AZ2 / zedník 

Martin Pětík AZ2 / zedník 

František Adamec AZ2 / zedník 

Petrik Dančo AZ1 / zedník 

František Gajdoš AZ1 / zedník 

Dominik Hájek AZ1 / zedník 

Dominik Zábranský AZ1 / zedník 

Miroslav Slepčík AZ1 / zedník 

Jiří Petera AZ1 / zedník 

Josef Kocián AZ1 / zedník 

Miloš Jirásek učitel 

Josef Kobrle učitel 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Odjezd 

z Neratovic 

do Dřínova, 

seznámení se 

stavbou a 

poučení 

BOZI 

 

 

Návrat 

z Dřínova do 

Neratovic 

Osobní volno 

2. den 1. skupina 

praktická 

ukázka 

tepelné 

2. skupina  

a praktická 

ukázka 

tepelné 

Osobní volno 
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izolace, 

úprava fasády 

izolace, 

úprava fasády 

3.den 1. skupina 

praktická 

ukázka 

zateplování, 

úprava fasády 

2. skupina 

praktická 

ukázka 

zateplování, 

úprava fasády 

Osobní volno 

4.den 1. skupina 

seznámení 

a praktická 

ukázka 

předcházení 

problémů 

tepelných 

ztrát 

2. skupina 

seznámení 

a praktická 

ukázka 

předcházení 

problémů 

tepelných 

ztrát 

Osobní volno 

5.den 1. skupina 

seznámení 

s řešením 

tepelných 

mostů 

2. skupina 

seznámení 

s řešením 

tepelných 

mostů 

 

6.den 1. skupina 

konečná 

úprava fasády 

metodou 

režného zdiva 

2. skupina 

konečná 

úprava fasády 

metodou 

režného zdiva 

Osobní volno 

7. den Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

Zpracování 

materiálů ze 

stáže 

 

 

Zhodnocení stáže: 

 

Stáž splnila svůj program a přinesla žákům nové poznatky z problematiky zateplování budov. 

Zateplování budov souvisí s energetickou náročností a snižováním nákladů na vytápění. Jde 

v současné době o velmi sledovanou a perspektivní problematiku.  

 

Po proškolení v BOZP byli účastníci stáže 1. den seznámeni se základními systémy 

zateplováním budov na stavbě Dřínov – rodinný domek. V průběhu dalších dní praxe byli 

postupně seznámeni svými odbornými učiteli s jinými alternativami a možnostmi zateplování 

budov v souladu s programem stáže. Rovněž jim byla objasněna problematika tepelných mostů a 

důvody, proč se budovy zateplují, a žáci si mohli vyzkoušet jednotlivé fáze zateplování budov, 

včetně konečné úpravy fasády metodou režného spárovaného obkladu. 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

130 

 

 

Na stavbě a v průběhu školení byly účastníků stáže ukázány nové trendy zateplování budov. 

Seznámili se s historií zateplování a vývojem materiálů, určených k zateplování objektů. 

V teoretické části byly využity audiovizuální prostředky k seznámení s nejprogresivnějšími 

metodami zateplování a také s nejčastějšími chybami, kterých se stavební firmy při této realizaci 

dopouští. 

Nabyté znalosti a zkušenosti ze stáže mohou účastníci stáže využít při závěrečných zkouškách 

oboru zedník a později ve své praxi. 

 

Žáci měli možnost poznat: 

- dodatečné úpravy budov zateplováním 

- správné provádění povrchové úpravy fasády, včetně úpravy soklů 

- ukázky a předání vlastního know how  

Během stáže navázala naše škola další kontakty s odborníky z daného oboru. 
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133 

 

 

3. stáž 

Téma  Zateplovací systémy, Sádrové omítky a anhydritové 

podlahy 

Obor vzdělání zedník 

Místo stáže Cemix, s.r.o., Karlštejnská 110 267 12 Loděnice,                  

NTM Praha,   expozice Architektury  a stavitelství               

SOŠ A SOU Neratovice, Spojovací 632, 277 11 

Neratovice 

Termín stáže 16.12. až 22.12.2013 

Dozorující učitel Miloš Jirásek, Mgr.Josef Kobrle  

Ubytování, strava není, 2 x Gastro 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže Třída/zařazení 

Petr Stibor  AZ3 / zedník 

Martin Pětík AZ3 / zedník 

Miroslav Slepčík AZ2 / zedník 

Josef Kocián AZ2 / zedník 

Petr Mráz AZ1 / zedník 

Pavel Duchač AZ1 / zedník 

Jakub Kubrt AZ1 / zedník 

Jan Měščan AZ1 / zedník 

Tomáš Bradáček AZ1 / zedník 

Michal Černý AZ1 / zedník 

Miloš Jirásek učitel OV 

Mgr.Josef Kobrle učitel 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den 

Zateplovací 

systémy 

Sádrové 

omítky a 

anhydritové 

podlahy 

Prohlídka 

města 

2. den 
Výroby 

SOMS a 

teorie pojiva 

Praktická 

ukázka 

(sádrové 

omítky) 

Osobní volno 

3.den Exkurze, 

prohlídka 

expozice 

Zhodnocení 

vývoje 

stavitelství 

Společenské 

hry 
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Stavitelství a 

architektury 

Praha   

4.den Pasivní domy Pasivní domy Sportovní hry 

5.den Nekontaktní 

zateplovací 

systém 

Lité podlahy 
Návštěva 

bazénu 

6.den Vyhodnocení 

stáže a praxe 
Diskuze Osobní volno 

7. den Předání 

certifikátů 

účastníkům 

stáže 

Zpracování 

materiálů a 

poznatků ze 

stáže 

 

 

Zhodnocení stáže: 

V rámci klíčové aktivity zajištění stáží žáků a pedagogických pracovníků v oboru vzdělání 

zedník šlo o realizace stáže žáků uvedeného oboru zaměstnavatele a o podporu stáže 

pedagogických pracovníků s následným uplatněním získaných zkušeností ve výuce a 

k seznámení se s moderními technologiemi. Základním cílem stáže bylo rozvíjení výuky, 

inovativních metod a praxe odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce mezi školou a 

trhem.  

 

Po proškolení v BOZP byli účastníci stáže seznámeni se základními zateplovacími systémy a 

anhydritovými podlahami. Žáci si mohli vyzkoušet jednotlivé fáze technologického postupu při 

aplikaci sádrových omítek. 

  

Semináře velmi dobře doplňovala témata exkurzí a pomohla žákům pochopit problematiku 

moderního stavitelství. Důraz byl kladen na dodržení technologie s ohledem na dlouhou 

životnost. 

 

Doprovázející učitelé a pracovníci, kteří projekt připravovali, navázali velmi užitečné odborné 

kontakty ve výrobních závodech, které dodávají své výrobky pro stavebnictví. 

 

Stáž splnila beze zbytku svůj cíl. Žáci obdrželi certifikát o absolvované týdenní stáži, který jim 

může být nápomocen při získávání budoucího zaměstnání po skončení školy. 

 

Stáž byla v souladu s navrženým tématem: Zateplovací systémy, sádrové omítky a anhydritové 

podlahy. V rámci tohoto tématu byly splněny naplánované úkoly i program. 

 

Program přinesl žákům nové poznatky z problematiky zateplování budov související 

s energetickou náročností a snižováním nákladů na vytápění, což v současnosti představuje 

perspektivní a velmi sledovanou problematiku. Zároveň byly žákům představeny jednotlivé 
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způsoby novodobé výstavby včetně pasivních domů a alternativního stavitelství s ohledem na 

životní prostředí. 

V teoretické části byly využity audiovizuální prostředky k seznámení s nejprogresivnějšími 

metodami zateplování a také nejčastějšími chybami, kterých se stavební společnosti při realizaci 

dopouští. Nabyté znalosti a zkušenosti účastníci stáže mohou využít při závěrečných zkouškách 

oboru zedník a následně ve své praxi. 

 

Stáž proběhla ve výrobním podniku CEMIX, s.r.o. Technický poradce společnosti CEMIX, s.r.o. 

žákům formou přednášky vysvětlil technologický postup výroby sádrových omítek včetně 

anhydritových podlah. Následně si žáci mohli prakticky vyzkoušet technologický postup při 

omítání sádrových omítek pod dohledem odborného konzultanta společnosti. 

 

Pro zúčastněné učitele byla stáž přínosem v mnohých detailech technologických výrobních 

postupů, které nejsou běžně dostupné v odborné literatuře a s problémy, které mohou vznikat, a 

s jejich operativním řešením. 

 

Pro podporované žáky i učitele byla stáž přínosem i v jejich dalším odborném růstu. 

Během stáže navázala naše škola další kontakty s odborníky z daného oboru 
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4. stáž 

Téma  „Vodorovné konstrukce“ 

Obor vzdělání zedník 

Místo stáže Slovensko, Bratislava, Panorama City, 

Termín stáže 22. 9. – 28.9. 2014 

Dozorující učitel Miloš Jirásek, Mgr.Josef Kobrle  

Ubytování, strava SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže: Třída/zařazení 

Bradáček Tomáš AZ 2 / zedník 

Baláž Tomáš AZ 2 / zedník 

Meščan Jan AZ 2 / zedník 

Bruy Filip IKZ  1 / zedník 

Maxa Milan IKZ  1 / zedník 

Hájek Dominik AZ 3 / zedník 

Surduk Jiří AZ 2 / zedník 

Lachman Filip IKZ 1 / zedník 

Zábranský Dominik AZ 3 / zedník 

Fürst Miloslav IKZ 1 / zedník 

Miloš Jirásek učitel OV 

Mgr. Josef Kobrle učitel 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Doprava do 

Bratislavy 

Školení 

„Vodorovné 

konstrukce – 

postup prací“, 

exkurze, 

BOZP 

Osobní volno 

2. den Pracovní 

činnost na 

stavbě 

Panorama 

City 

Zhodnocení 

denní činnosti 

Prohlídka 

města 

Bratislava 

3.den Pracovní 

činnost na 

stavbě 

Panorama 

Bratislavský 

hrad 

Osobní volno 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

139 

 

City 

4.den Pracovní 

činnost na 

stavbě 

Panorama 

City 

Sportovní 

turnaj 

Společenské 

hry 

5.den Pracovní 

činnost na 

stavbě 

Panorama 

City 

Odjezd do 

Neratovic 

 

6.den Zpracování 

teoretických 

poznatků 

z exkurzí 

Rozdíly 

řízení práce, 

Česká x 

Slovenská 

republika 

 

7. den Zpracování 

teoretických 

poznatků 

z exkurzí 

Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

 

 

Zhodnocení stáže: 

 

První významnější akcí pořádanou v tomto školním roce z fondů evropské unie byla zahraniční 

stáž oboru zedník. Vedení školy se podařilo zajistit týdenní odbornou stáž na jedné v současné 

době z nejdůležitějších staveb Slovenska – Panorama City, tzv. slovenských dvojčat. Stavba je 

realizována v metropoli našich východních sousedů – v Bratislavě společností J&T Real Estate. 

Pracovní aktivity našich žáků probíhaly přímo ve stavebním komplexu Panorama City 

v blízkosti Dunaje. Základem celé stavby jsou dvě věže trojúhelníkového tvaru. Spojovací 

pětipatrová část obou věží bude sloužit k parkování a zároveň jako prostory obchodní činnosti.  

V rámci služební cesty byla provedena návštěva účastníků odborné stáže oboru vzdělání zedník. 

V průběhu návštěvy byla provedena kontrola ubytování  a stravy u Stredné odborné školy, 

Ivanská cesta 21, Bratislava (www.sou.sk). Bylo konstatováno, že ubytování a poskytnutá strava 

odpovídá standardu ubytovacího zařízení domova mládeže. 

 

Služební cesta měla za cíl zkontrolovat pracoviště firmy Conco s.r.o. na stavbě Panorama City, 

kde probíhá odborná stáž 10 žáků a 2 zaměstnanců SOŠ a SOU Neratovice z pohledu splnění cílů 

projektu a dodržování pravidel daných smlouvou o zajištění spolupráce. Bylo zjištěno, že 

odborná stáž probíhá v souladu se smlouvou. 

 

Ubytování bylo zajištěno u SOŠ Bratislava zdarma na domově mládeže. 
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Po proškolení v BOZP byli účastníci stáže seznámeni se základními systémy vodorovných 

konstrukcí. Žáci si mohli vyzkoušet jednotlivé fáze technologického postupu.  

 

Doprovázející učitelé a pracovníci, kteří projekt připravovali, navázali velmi užitečné odborné 

kontakty ve firmě Conco s.r.o. i v SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava. 

 

Stáž splnila beze zbytku svůj cíl. Žáci obdrželi certifikát o absolvované týdenní stáži, který jim 

může být nápomocen při získávání budoucího zaměstnání po skončení školy. 

 

Stavba působí velice impozantně už dnes, kdy je vybetonováno 28 pater. V desátém patře 

probíhá zdění bytových příček, instalace hlavních kabelových a vzduchotechnických rozvodů a 

v nižších patrech už jsou osazovány jednotlivé prvky fasády. 

 

Celá akce proběhla v souladu s programem stáže. Žáci se pod vedením zkušených pracovníků 

aktivně podíleli na stavebních činnostech souvisejících se stropními konstrukcemi, 

s přípravnými pracemi, rovněž si prakticky procvičili technologii zdění systému YTONG. Celý 

program umožnil žákům poznat atmosféru velké stavby. Na stavbě se podílí několik organizací, 

takže žáci na vlastní oči viděli celou řadu technologických postupů, které zatím znali pouze 

z teoretického vyučování. V teoretické rovině byli pracovníky stavby seznámeni s principy 

hloubkového zakládání výškové stavby na pilotách. Zajímavé bylo i poznání strojního zařízení 

využívaného na stavbě: několik typů věžových jeřábů, stavební výtahy, zařízení pro dopravu 

betonu, zařízení pro práci s výztuží, automobily nákladní dopravy, bednící systémy apod. 

 

Žáci poznali moderní stavbu 21. století z blízka. Osobní zkušenost je nenahraditelná a tak i tato 

stáž je velkým přínosem pro všechny účastníky. 
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5. stáž 

Téma  Betonářské práce – technologické možnosti a systémy 

podlahových konstrukcí, technologické postupy, 

průmyslové a lité podlahy a jejich využití, technologie 

výroby materiálů 

Obor vzdělání zedník 

Místo stáže Opole, Polsko 

Termín stáže 15. 12. – 21.12. 2014 

Dozorující učitel Miloš Jirásek, Mgr.Josef Kobrle  

Ubytování, strava Hotel-Restaracja „Grodzka“, Byczyna 

Doprava autobus 

 

Účastníci stáže: Třída/zařazení 

Baláž Tomáš   AZ 2 / zedník 

Bradáček Tomáš   AZ 2 / zedník 

Meščan Jan    AZ 2 / zedník 

Bartoš Marek   IKZ  1 / zedník 

Schoř Jakub  IKZ  2 / zedník 

Rambousek Patrik IKZ  2 / zedník 

Bruy Filip IKZ  1 / zedník 

Bodnár Tomáš  IKZ 1 / zedník 

Novotný Martin  IKZ 1 / zedník 

Lomoz Miroslav IKZ 1 / zedník 

Miloš Jirásek učitel OV 

Mgr.Josef Kobrle učitel 

 

Program stáže 

 

 

 

den dopoledne odpoledne večer 

1.den Doprava do 

Polské 

Byczyny 

Školení 

BOZP, 

základní 

zásady 

betonářských 

prací 

Osobní 

volno, Jurský 

park 

2. den SŠ Opole, 

workshop 

Prohlídka 

města 

Byczyna, 

historické 

objekty 

Společenské 

hry 

3.den SŠ Opole, Společná Osobní volno 
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výcvikové 

centrum 

praktická 

aktivita CZ, 

PL 

4.den Zámek 

Moszna, 

historická 

stavba 

Sportovní 

turnaj 

Společenské 

hry 

5.den Exkurze 

historické 

vojenské 

muzeum 

Swidinica 

Odjezd do 

Neratovic 

 

6.den Zpracování 

teoretických 

poznatků 

z exkurzí 

Rozdíly 

řízení práce, 

Česká 

republika x 

Polsko 

 

7. den Zpracování 

teoretických 

poznatků 

z exkurzí 

Zhodnocení 

výsledků 

stáže - 

diskuze 

 

 

Zhodnocení stáže: 

 

Po proškolení v BOZP byli účastníci stáže seznámeni se základní zásadami betonářských prací. 

Žáci si mohli vyzkoušet jednotlivé fáze technologického postupu.  

 

Doprovázející učitelé a pracovníci, kteří projekt připravovali, navázali velmi užitečné odborné 

kontakty. 

 

Stáž splnila beze zbytku svůj cíl. Žáci obdrželi certifikát o absolvované týdenní stáži, který jim 

může být nápomocen při získávání budoucího zaměstnání po skončení školy. 

 

 

Poslední akcí hrazenou z fondů Evropské unie v roce 2014 byla stáž v polském Opole a jeho 

okolí. Opolské okolí je kolébkou evropského cementářského a vápenářského průmyslu a s jeho 

výrobky se můžeme setkat i v České republice. 

 

Žáci měli možnost navštívit výcvikové centrum města Opole, které je zřizovatelem, a kde se 

připravuje na budoucí povolání více žáků z různých škol. V tomto zařízení žáci během dvou dnů 

byli seznámeni se systémem a možnostmi výuky jednotlivých oborů včetně oboru zedník. 



 
 
 
 
 

        
 

                         

 

146 

 

Následoval dvoudenní workshop na téma lití betonové hmoty společně se studenty místní školy a 

jejich pedagogy. Zde si prakticky vyzkoušeli jednotlivé fáze technologie; počínaje přípravou 

materiálu, přes odlití formy až po konečný odlitek a finální barevné dokončení. V rámci této 

stáže měli žáci možnost navštívit muzeum venkova ve městě Opole, kde byli seznámeni formou 

odborné prezentace s vývojem lidové architektury včetně prohlídky staveb s odborným 

výkladem. 

 

Na architektonickou část stáže bylo navázáno prohlídkou historického centra města Opole, kde 

se nachází budovy z různých architektonických etap vývoje společnosti. Následně byla 

uskutečněna komentovaná prohlídka zámku Moszna. Formou prohlídek s odborným výkladem 

byli žáci seznámeni s vývojem architektury a stavitelství v Evropě. 

 

 Osobní zkušenost je nenahraditelná a nepřenosná. Přesto je stáž velkým přínosem pro všechny 

účastníky. 
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Tímto materiálem bych chtěla vyjádřit velké poděkování všem, co pomohli 
SOŠ a SOU Neratovice zrealizovat projekt „Stáže pracovníků a žáků 
školy ve specializovaných podnicích“, zvláště pak realizačnímu týmu 
projektu, který jednotlivé stáže připravoval, učitelům, kteří se s našimi 
žáky zúčastnili stáží, odborným firmám, které nám umožnily uskutečnit 
stáže v reálném prostředí, školám, se kterými jsme navázali kontakty pro 
budoucí spolupráci, institucím, např. KHK, bez jejíchž pomoci bychom 
zahraniční stáže neuskutečnili, dopravci, bez kterého bychom se na stáž 
nedostali a Středočeskému kraji, který nás metodicky vedl v průběhu 3 let 
realizace projektu. 
 
 
 
     Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka školy 


