
 

            Akční roční plán 

Č. Aktivita Realizátor Cíl Výstup Financování Garant Termín 
splnění 

Komentář1 

1 Soutěž Techniáda SŠ, Sýkorova, 
Havířov-Šumbark 

Rozvoj 
technických a 
řemeslných 
dovedností 

2015/16 
25 žáků 
 
2016/17 
23 žáků 

Jízdné hradili 
žáci 

Ředitel SŠ 12/2015 
12/2016 

2015/16 – R 
2016/17 – P 

Žáci vyzkoušeli: programování 
na automatech a PC, práce 
s pájkou, s golovou sadou, se 
stavebnicemi se solárními 
panely, spojování materiálů 
Místo – dobře dostupné 
v rámci města, tvůrčí 
praktické úkoly, soutěžení 
v třídním kolektivu  

2 Exkurze do SŠ Hotel. š. a obch. 
pod. akademie, 
Tajovského,          
Havířov-Podlesí 

Současné 
trendy 
v gastronomii,  
etiketa během 
stolování      

2015/16 
25 žáků 
 
2016/17 
23 žáků 

 0  
(přesun pěšky) 

Ředitel SŠ 11/2015 
11/2016 

2015/16 – R 
2016/17 – R 

Žáci vyzkoušeli: základní 
pravidla stolování, skládání 
ubrousků, založení příborů a 
nádobí, flambování ovoce, 
intarzování přízdoby při 
servírování jídla, míchání 
nápojů  
Místo – dobře dostupné 
v rámci města, tvůrčí 
praktické úkoly, osvojení 
znalostí slušného chování 
(etiketa) 



3 Exkurze do SŠ SŠTO, Lidická, 
Havířov-Šumbark 

Podpora 
řemeslného a 
technického 
vzdělávání 

2015/16 
25 žáků 
 
2016/17 
23 žáků 

Jízdné hradili 
žáci 

Ředitel SŠ 2/2016 
11/2016 

2015/16 – R 
2016/17 – R 

Žáci si vyzkoušeli: obkládání 
koupelny a rozříznutí 
kachliček (obkladač), 
spojování trubek měděných i 
novodurových (instalatér), 
svařování plamenem 
(autoobory), sestavení 
dřevěné stoličky (truhlář), 
obsluha bagru (strojník), 
ohýbání plechu a výroba 
píšťalky (klempíř)    
Místo – dobře dostupné 
v rámci města, tvůrčí 
praktické úkoly ilustrující 
obory 

4 Módní přehlídka   
K-MODE 

Střední škola,                          
ul. Kpt. Jasioka,  
Havířov-Pr. Suchá 

Kreativní 
prezentace  
ukázek oborů  

2015/16 
24 žáků 
 
2016/17 
25 žáků 

Jízdné hradili 
žáci 

Ředitel SŠ 12/2015 
12/2016 

2015/16 – R 
2016/17 – P 

Žáci viděli ukázky líčení a 
účesů v rámci oboru kadeřník, 
kosmetička 
Místo – dobře dostupné 
v rámci města, prezentace 
oborů kreativním způsobem 
v kulturním prostředí 
 

5 Workshop  
Fyzikální pokusy, 
technické 

SOŠ, Lískovecká, 

Frýdek-Místek 

Podpora 

technického 

2015/16 
13 žáků 
 

Jízdné hradila 
SŠ 

Ředitel SŠ 2/2016 
 

2015/16 – R 
2016/17 - P 



projektování a 
konstruování 

vzdělávání  Žáci viděli fyzikální pokusy, 
některé si sami vyzkoušeli 
(mechanika, pohyb, zvuk, 
vakuum, světlo…), prováděli 
technické projektování a 3D 
modelování na PC a 3D tisk, 
konstruování na CNC frézkách 
Místo – SŠ - odborně 
vybavené učebny, výuka 
částečně realizována 
studenty, autobus hrazen SŠ 
tam i zpět 

6 Workshop 
Přírodovědný a 
technický blok 

SOŠ, Lískovecká, 
Frýdek-Místek, 
Dílny Na Hrázi 

Podpora 

řemeslného a 

technického 

vzdělávání 

2015/16 
23 žáků 
 
 

Jízdné hradila 
SŠ 

Ředitel SŠ 5/2016 
 

2015/16 – R 
2016/17 - P 

Žáci si vyzkoušeli výrobu 
dekorace ze sušených rostlin 
a dalších materiálů, jízdu 
malotraktorem i velkým 
traktorem… 
Místo – SŠ – odborně 
vybavené dílny, autobus 
hrazen SŠ tam i zpět 

7 Workshop 
Práce s kovem, 
Motorová vozidla a 
jejich části – práce 
s nimi 

SOŠ, Lískovecká, 
Frýdek-Místek, 
Dílny Frýdlant nad 
Ostravicí 

Podpora 

řemeslného a 

technického 

vzdělávání 

2016/17  
23 žáků 
 

Jízdné hradila 
SŠ 

Ředitel SŠ 10/2016 
 

2016/17 – R 
Žáci si vyzkoušeli práci s kovem 
na obráběcích strojích, montáže 
a demontáže pneumatik, 
výměnu kol na automobilu, 
poznávali technické kap. vozidel 

8 Návštěva Burzy 
povolání 

IPS Úřad práce Prezentace SŠ a 2015/16 
48 žáků 

Jízdné hradili 
žáci 

Úřad práce  11/2015 
11/2016 

2015/16 – R 
2016/17 – R 



jejich oborů 

v MSK a okolí 

 
2016/17 
 53 žáků 

MPSV prezentační akce Informačně-
poradenského střediska 
Úřadu práce v Karviné – 
Společenský dům Reneta 

9 Exkurze do SŠ SPŠ Vítkovická,    
Hasičská,  
Ostrava-Hrabůvka         

Podpora 

technického a 

řemeslného 

vzdělávání 

2015/16 
25 žáků 

Jízdné hradila 
SŠ 

Ředitel SŠ 11/2015 2015/16 R 
SŠ - seznámení s nabídkou 
oborů, prohlídka odborných 
učeben a dílen 
Autobus hrazen SŠ tam i zpět 

10 besedy s učiteli 
odborných 
předmětů na SŠ a  
se studenty SŠ 

ZŠ, Frýdecká, 
Havířov-Bludovice  

Prezentace SŠ a 

jejich oborů 

v MSK a okolí 

2015/16  
25 žáků 
9 besed 
2016/17 
23 žáků 
10 
besed 

0 Ředitelka ZŠ 2015/16 
2016/17 

2015/16 – R 
2016/17 – R,P 
přehled o struktuře gymnázií, 
odborných SŠ a učilišť v našem 
regionu i v jeho okolí 

 

1 - R tímto písmenem označte akci, kterou realizujete 

- P     označte akci, kterou plánujete, nebo si myslíte, že by bylo dobré ji připravit 

 

 

Poznámka:  

Rádi bychom jako škola uvítali zorganizování každoroční exkurze např. do tiskárny, papíren, pekárny atd. Provozů s nabídkou exkurzí pro 

žáky není mnoho a vítězí ty, které zajistí dopravu tam i zpět zdarma.   

Děkuji.   

Mgr. Irena Febrová, výchovná a kariérová poradkyně, ZŠ, Frýdecká, Havířov-Bludovice  

 

 


