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VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, Budějovická 421 je zapojena do tohoto projektu jako partner 

s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity „Podpora polytechnického 

vzdělávání“. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi 10 partnerskými středními 

školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení 

zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí 

u pedagogů. 

 

Nabídka podaktivit realizovaných v rámci projektu: 

Vzdělávání pedagogů – prostředkem k naplnění cílů klíčové aktivity jsou pedagogové s 

potřebnými kompetencemi pro práci s cílovou skupinou dětí, žáků a studentů. V úvodní fázi 

realizace KA budou pedagogičtí pracovníci proškoleni v oblastech, které byly identifikovány 

partnerskými školami, čímž dojde ke zvýšení jejich profesních kompetencí. Pedagogičtí 

pracovníci poté využijí nově nabytých znalostí a zkušeností při projektových dnech či sdílení 

učeben a blocích kroužků.  

Projektové dny/sdílení učeben – jsou zaměřeny na výuku technických a přírodovědných 

předmětů. Jedná se o pravidelné dlouhodobé návštěvy žáků ZŠ na SŠ, kde jsou využívány 

prostory SŠ pro výuku. Při výuce je důraz kladen na mezipředmětové vazby.  

Blok kroužků – pravidelné, dlouhodobé, polytechnicky zaměřené kroužky, jejich zaměření bude 

obdobné jako u projektových dnů. Dle povahy kroužku a úrovně učiva budou kroužky určeny buď 

žákům základních škol, žákům středních škol či smíšeným kolektivům ZŠ a SŠ. Kroužky nebudou 

otevřeny pouze pro žáky a studenty partnerských a spolupracujících škol, ale budou otevřeny 

pro všechny relevantní zájemce z cílové skupiny.  

 
Kontakt: Mgr. Vladimíra Legátová, tel.: 381 407 401; e-mail: legatova@copsu.cz 

https://ikap.kraj-jihocesky.cz/cs/ikap2

