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V období od 1. února 2012 do 31. července 2013 byl ve Střední škole technické, 
Přerov, Kouřílkova 8 zrealizován projekt „Inovace technického vzdělávání na 
SŠT Přerov“. 

Základním cílem projektu bylo zkvalitnění výuky technických předmětů oborů 
Mechanik seřizovač a Optik, čehož bylo dosaženo vytvořením nových výukových 
materiálů, inovací technického vybavení, propojenosti praxe s teorií, spoluprací 
se zaměstnavateli při tvoření výukových materiálů. Nedílnou součástí projektu byla 
popularizace technických oborů. 

V rámci klíčových aktivit projektu vytvořili zkušení pedagogové výukové texty 
„Strojnictví I., II.“, „Technologie I., II.“, „Mechatronika I.“,“ Mechatronika II.“, 
prezentace „Zrak a práce“, „Materiály a výroba brýlových a kontaktních čoček“,
„ Elektrotechnika“. Tyto materiály byly v průběhu školního roku 2012/2013 
ověřovány cílovou skupinou žáků technických oborů.  V průběhu ověřování měli žáci 
k dispozici podpůrné výukové DVD, vytvořené ve spolupráci s firmami, na kterém 
jsou zachyceny nejmodernější způsoby strojírenské výroby.  Žáci pracovali s novými 
zařízeními ICT techniky, ověřování bylo dále podpořeno vytvořenými elektronickými 
učebnicemi, obsahově zaměřenými na mechatroniku, optickou výrobu a technologii.  
Elektronické učebnice byly nainstalovány na tablety pořízené z projektu. Všechny 
výukové materiály jsou žákům přístupné na školním výukovém portálu „MOODLE“. 
Pro výuku mechaniků seřizovačů a optiků byl pořízen a nainstalován balíček 
softwarových licencí „University Plus – Campus Pack“, který zahrnuje Creo 
Parametric (parametrický CAD/CAM systém) a další konstrukční, simulační, 
ilustrační a vizualizační aplikace softwarových technologií. Tyto výukové pomůcky 
pořízené v rámci projektu ITV žáky motivovaly a přiblížily jim skutečnou realitu 
integrovaného vývoje strojírenské výroby.  S vytvořením a pořízením nových 
výukových materiálů byli seznámeni a proškoleni nejen účastníci projektu (tvůrci), 
ale i ostatní pedagogové (vyučující).  V rámci projektu bylo zorganizováno školení 
pedagogů Základy 3D CAD a školení iPad (17 pedagogů) a čtyři pedagogové byli 
proškoleni na nově pořízené systémy Creo. K využívání těchto systémů budou školeni 
v rámci DVPP pedagogové dále v srpnu 2013, aby mohli efektivně předávat 
zkušenosti žákům v oblasti CAD/CAM v novém školním roce 2013/2014.



Součástí projektu ITV je povinná publicita.  Průběh projektu byl průběžně 
zveřejňován na webových stránkách školy, žáci i pedagogové byli informováni v rámci
ověřování a používání výukových pomůcek o realizaci projektu. Učebny a zakoupená 
zařízení byly označeny logolinkem.
 Propagace projektu byla součástí prezentace školy na akcích pořádaných školou 
samotnou (dny otevřených dveří, workshopy, návštěvy základních škol)
i prezentacemi škol, které pořádal Olomoucký kraj (Přerov, Šumperk, Hranice, 
Olomouc). 
Mimo už zmíněných výukových DVD, pořizovaných přímo na reálných pracovištích 
firem, byly pořízeny propagační materiály, natisknuty letáky s nabídkou oborů pro 
zvýšení informovanosti o možnostech studia na Střední škole technické Přerov, byly 
pořízeny propagační bannery, zakoupena reklamní zástěna se stolkem a roll-upem. 
Na všech materiálech vytvořených v rámci projektu ITV byly použity prvky povinné 
publicity. 
V rámci mediální kampaně na podporu technických oborů probíhaly propagační 
spoty v radiu Haná, vyšly inzeráty v regionálních denících a krajském deníku. 
Uveřejněny byly vizuály školy, pozvánky na eventy a inzeráty, vybízející žáky devátých
tříd ke studiu technicky zaměřených oborů. Mimo žáky samotné byla reklama 
zacílena do řad rodičovské veřejnosti, která je velmi důležitá při rozhodování žáků
 o volbě střední školy a tím ovlivňuje budoucnost svých dětí.  
Realizace projektu „Inovace technického vzdělávání na SŠT Přerov“ plní své poslání, 
má pozitivní ohlas ze strany žáků, kteří mohou čerpat nejnovější informace z oblasti 
strojírenské výroby vstřebatelnou formou, pedagogičtí pracovníci využívají a budou 
využívat všechny pořízené (i doprovodné materiály k DVD, k elektronickým 
učebnicím), jak v tištěné formě, tak prostřednictvím školního výukového portálu.  
Jelikož vývoj techniky jde rychle vpřed, je nezbytné pořízené materiály neustále 
aktualizovat a rozšiřovat. Při ověřování se osvědčilo pro doplňování výukových 
materiálů získávání nových informací, fotografií a videí pořízených na veletrzích 
a exkurzích.  

Poděkování za úspěšnou realizaci projektu patří řídícímu týmu, tvůrcům výukových 
materiálů, vedení spolupracujících firem a jimi pověřeným pracovníkům a rovněž 
vedení školy, které tento projekt v plné míře podpořilo a žákům umožnilo zlepšení 
podmínek studia technických oborů.
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