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CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PERTNERA č. 24  

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace 

 8 681 673,78 Kč. 

POPIS PROJEKTU: 

Jedná se o projekt vyhlášený v rámci výzvy Implementace krajských akčních plánů. 

Na projektu se podílí realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v 

Jihomoravském kraji. Projekt je zaměřen na oblasti matematické a čtenářské 

gramotnosti a polytechniky. Jednotlivé oblasti jsou rozděleny na aktivity, kterými jsou 

podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na děti a žáky, rodiče 

a veřejnost. Projekt je průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního 

vzdělávání a síťuje další spolupracující subjekty.  

Cílem projektu je podpořit intervence naplánované v KAP vedoucí ke zkvalitnění řízení 

škol a zvýšení kvality vzdělávání na území kraje, prostřednictvím realizace různých 

aktivit.  

V minulých letech SŠSŘ Brno - Bosonohy provedla řadu průzkumů na ZŠ, mezi rodiči 

vlastních žáků a také u stavebních firem ve snaze provést změny, které by v očích 

veřejnosti zatraktivnily stavební obory a zvýšily zájem o jejich studium. Výsledky 

průzkumů odhalily přetrvávající zažité stereotypy zejména u rodičů žáků, ale i u 

poradců pro volbu povolání na ZŠ, kteří často vnímají stavebnictví jako strnulý obor 

bez velké perspektivy s fyzicky náročnou a špatně placenou prací. Klíčové aktivity 

projektu navážou na výsledky projektu "Vzdělávání ve stavebnictví nově", ve kterém 

se již podařilo některé věci úspěšně realizovat. Byly vytvořeny nové učební 



 
 

dokumenty, navázána spolupráce se stavebními firmami, došlo k inovaci vybavení 

školy v oblasti ICT a proškolení učitelů pro používání ICT ve výuce. Pro snadnější 

uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce je nutné více reagovat na požadavky 

stavebních firem a výuku v odborných předmětech obohatit práci s novými 

technologiemi a stroji používanými v praxi. Při dosavadní spolupráci se ZŠ se ukázalo, 

že žáci ZŠ vítají možnost vytvořit si předpřipravené výrobky v rámci Dnů s řemeslem, 

neboť jsou to aktivity, které jim řada ZŠ nemůže nabídnout vzhledem k absenci 

vhodných vybavených prostor pro základní práce se dřevem nebo kovem v dílnách, 

případně jim chybí i aprobovaní učitelé pro výuku.                                                                                                                                                                                    

Proto žadatel nabídne své prostory žákům ZŠ, aby si mohli vyzkoušet svou zručnost 

a znalosti v různých řemeslných dovednostech prezentovaných školou. Tím také 

umožní žákům ZŠ častěji navštěvovat prostory střední školy a lépe je seznámit s 

výukou a perspektivou stavebních oborů. 

Střední škola stavebních řemesel plánuje v rámci projektu realizovat tyto aktivity: 

• Organizace technických a řemeslných kroužků a kroužku DAEX 

• Sdílení pedagogů, odborných učeben, laboratoří a příkladů dobré praxe 

• Nákup vybavení laboratoří a odborných učeben 

• Kabinet odborného výcviku stavebních oborů 

• Technické mateřské školky 

 

Odkaz: https://soubosonohy.cz/projekty  
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