Šablony Podkovářská
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
V průběhu školního roku 2017/2018 a 2018/2019 jsme realizovali v rámci OP VVV projekt Šablony
Podkovářská. V projektu jsme se zaměřili na podporu žáků formou individuálních schůzek
s kariérovou poradkyní a také formou doučování v předmětech český jazyk, anglický jazyk a dějiny
umění. Doučování z dějin umění probíhalo často v terénu prohlídkou památek spadajících do
probíraného období, nebo návštěvami výstav s výkladem, což se ukázalo jako velmi efektivní.

Další aktivity projektu byly zaměřeny na zkvalitnění výuky podporou pedagogů v jejich profesně
osobnostním rozvoji. Víc jak polovina pedagogického sboru se účastnila semináře zaměřeného na
inkluzi a podporu žáků se SVP. S partnerskými školami Euroškola Praha střední odborná škola s.r.o.,
Střední škola – Centrum odborné přípravy technickohospodářské a Vyšší odborná škola
uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola na Žižkově měli naši pedagogové možnost
sdílet své zkušenosti v oblasti čtenářské gramotnosti, tvorby ŠVP, tematických plánů, přípravy
maturitních a závěrečných zkoušek a v pojetí výuky předmětu výtvarná výchova.
Vzájemná spolupráce pedagogů probíhala také v rámci školy a to realizací aktivit, kdy ve vytvořených
minitýmech pedagogové připravili společnou výuku zaměřenou na čtenářskou gramotnost a
projektovou výuku. Vyzkoušeli při nich nové metody a přístupy ve výuce, které byly žáky příznivě
přijímány a přinesly příjemné zpestření.
Ukázka z projektové výuky:
Projektová výuka byla zaměřena na propojení předmětů technické kreslení, technická dokumentace a
dějiny umění. Projektu se účastnili žáci oboru Zlatník a klenotník. V technickém kreslení žáci vytvořili
výkres, který dále sloužil jako učební pomůcka pro samotné žáky i další ročníky. V Technické
dokumentaci žáci použili vytvořený výkres k tvorbě prezentací. Prezentace obsahovala ukázku
výkresu, historické zařazení výrobku dle slohu, zajímavosti jako použitý materiál, kameny a zdobící

techniky, které danému období náležely. V dějinách umění pak žáci odprezentovali vytvořenou
prezentaci se závěrečnou diskuzí a zpětnou vazbou učitele.

Velkým přínosem projektu byly aktivity zapojení odborníků z praxe do výuky a stáže pedagogů
u zaměstnavatelů. V těchto aktivitách jsme spolupracovali s odborníky pro obory Umělecký kovář,
zámečník a pasíř, Zlatník a klenotník, Starožitník, Umělecký truhlář a řezbář, Umělecký keramik
a obor Vlásenkář a maskér. Výuky se účastnili odborníci: umělecký kovář a sochař Karel Bureš; RNDr.
Radek Hanus, Ph.D., soudní znalec a přední odborník na drahé kameny; umělecký truhlář
a restaurátor Luděk Dvořák; Štěpán Skalický, restaurátor Národního památkového ústavu; Sylva
Antony Čekalová, restaurátorka kachlových kamen a Veronika Jiráňová, výtvarnice a maskérka
divadla Na Fidlovačce. Stáže probíhaly v ateliéru uměleckého kováře a sochaře Karla Bureše, v přední
restaurátorské dílně Houska & Douda s.r.o. (obor umělecký pasíř), v ateliéru Sylvy Antony Čekalové
a v ateliéru Glassatelier Z uměleckého kováře Miroslava Liederhause. Poslední jmenovaná stáž byla
zaměřena na možnosti propojení dvou oborů – zpracování kovu a skla. Účastníci stáží měli možnost
zapojit se do provozu v dílnách, nahlédnout do procesu získávání a realizace konkrétních zakázek
a také s garanty stáží probírali případné možnosti uplatnění absolventů či stáží žáků. Načerpané
zkušenosti pedagogové dále využívají ve výuce.

Na základě velmi dobré zkušenosti z realizace projektu jsme se rozhodli pokračovat v úspěšných
aktivitách a podali jsme žádost v rámci druhé výzvy šablon pro střední školy.

