
Les očima dětí 

Partnerem projektu jsou Lesy České republiky, Karlovy Vary 
Cílem projektu je zkvalitnění výuky a vzdělání žáků a jejich technických znalostí a dovedností 
vzhledem k možnostem jejich dalšího uplatnění. 
Hlavními výstupy projektu je: 
 získání základních manuálních zručností a vytvoření pracovních návyků a dovedností 

z různých pracovních oblastí 
 vytvoření pozitivního vztahu k práci a jejím výsledkům 
 porozumění návodům, orientaci v jednoduché technické dokumentaci 
 zvládnutí pracovních postupů a dovednosti řešit nejrůznější praktické situace 
 schopnost práce v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce 
 schopnost přesně, systematicky a vytrvale plnit pracovní úkoly 
 poznávat pracovní činnosti, které napomáhají vytváření možných zálib a využití volného 

času 
 orientace v různých oborech lidské činnosti a osvojení potřebných poznatků a dovedností 

pro uplatnění při volbě povolání a společenském uplatnění 
 

VYHODNOCENÍ PROJEKTU 

 

Název projektu: ,,Vybavení základní školy moderními učebními pomůckami“ 

 

Účel projektu: Zkvalitnit výuku a vzdělání žáků a jejich technické dovednosti  

 

Cíl projektu: Cílem projektu bylo zkvalitnění výuky a vzdělání žáků a jejich technických znalostí 

a dovedností vzhledem k možnostem jejich dalšího uplatnění. Díky vybavení naší dílny 

potřebnými moderními pomůckami se nyní žáci mohou seznámit se základními pracovními 

postupy, rozvíjejí se jejich praktické znalosti a dovednosti a manuální zručnost.  Vytvářejí se 

u nich pracovní návyky zejména tím, že nyní mohou své dovednosti uplatnit i v praxi (např. při 

výrobě krmítka pro ptáky, sestavování lavice z dílců, příprava rámů na obrazy apod.), případně 

se realizují při drobných opravách a údržbě školního zařízení. Učí se tím řešit nejrůznější 

praktické situace, rozvíjí se schopnost práce v kolektivu i schopnost nést zodpovědnost 

za výsledky své i společné činnosti. 

Význam projektu pro naši organizaci:  



Při své práci nyní žáci používají učební pomůcky, s kterými se pak mohou setkávat při dalším 

vzdělávání v nejrůznějších učebních oborech. To, že budou pracovat s pomůckami, které pro 

ně nejsou neznámé a s kterými budou umět zacházet, se jistě projeví v úspěšnějším zvládání 

oboru, který si vybrali. Vzhledem k tomu, že naši žáci mají speciální vzdělávací potřeby 

a převážná většina z nich pochází ze sociálně problematického prostředí, jejich uplatnění na 

trhu práce je závislé na tom, zda a jak jsou schopni získat další, odborné vzdělání. Orientace 

v pracovním prostředí, kterou žákům nyní můžeme poskytnout, jim jistě pomůže při jejich 

dalším uplatnění. 


