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Využití učeben, které byly pořízeny v rámci projektu: 

V rámci projektu byly vybaveny tři učebny: 

- D 107 – grafická dílna (spec. učebna graf.designu) - tato učebna slouží především ke 

vzdělávání žáků oboru vzdělávání se závěrečnou zkouškou Reprodukční grafik, ale také 

žákům oboru vzdělávání  s maturitní zkouškou Informační technologie se zaměřením 

na Grafiku na PC. Využití této dílny bylo i v uplynulém roce velmi ovlivněno 

epidemiologickou situací v ČR, kdy žáci měli on-line výuku a nemohli mít přístup do 

školy a do grafické dílny. Samozřejmě intenzivněji byla využita v období docházky do 

školy, kdy plně využívali její vybavení. Tato možnost pro žáky znamená neocenitelnou 

zkušenost již pro žáky 1. ročníku, kdy je učební praxe jen ve škole. Do výuky byli 

zařazeni i odborníci z praxe. Rovněž i v uplynulém období jsme veřejnosti nabízeli kurzy 

grafiky. Tato naše nabídka ze strany veřejnosti nebyla využita, především opět z 

důvodu epidemiologické situace. Samozřejmě pandemie coronaviru ovlivnila využití 

učebny pro žáky partnerských škol. V příloze je přiložen rozvrh hodin, ze kterého 

vyplývá maximální využití grafické dílny. Pod dozorem pedagoga nebo jiného 

odborného pracovníka mohou grafickou dílnu žáci využívat i ve svém volném času. 

Tato dílna by byla podle rozvrhu hodin využívána žáky v průměru 8 hodin denně. 

 

- D 201 – počítačová učebna, která je vybavena standardně PC a je využívána nejen žáky 

oboru Reprodukční grafik, ale také ostatními žáky školy.  

Tato učebna by byla podle rozvrhu hodin využívána žáky v průměru 6 hodin denně. 

 

- D 203 – tato počítačová učebna je mimo PC vybavena virtuálním pracovištěm pro 

správu sítě a je využívána primárně žáky oboru vzdělávání Informační technologie se 

zaměřením na Grafiku na PC, ale také ostatními žáky školy. 

Tato učebna by byla podle rozvrhu hodin využívána žáky v průměru 6 hodin denně. 

Z přiloženého hodnocení využití dílny vyplývá, že koronavirová situace v rámci celé České 

republiky bohužel ovlivnila možnosti žáků k jejímu využití. Rovněž se to týká také spolupráce 

s partnerskými školami, kdy naplánované aktivity musely být často realizovány on-line stejně 

jako klasická výuka ve školách. Více je popsáno v hodnocení spolupráce jednotlivých škol, 

které jsou součástí zprávy o udržitelnosti. 



Nadále probíhala spolupráce s vysokými školami – TU-VŠB Ostrava – fakulta elektrotechnická 

a UTB Zlín – fakulta FAME. Spolupráce byla rozšířena i na oblast automatizace a robotiky.  

Dne 15.10.2021 se nám podařilo uskutečnit 8. ročník konference Rozvoj Novojičínska na téma 

„Rozvoj automatizace a robotiky“ pod záštitou významných osobností kraje i města. Na 

konferenci vystoupili zástupci spolupracujících vysokých škol i odborníků z praxe. Účastníci 

vysoce ocenili odbornou úroveň příspěvků na konferenci. Pozvánka na konferenci je přiložena 

ke zprávě o udržitelnosti projektu. 

Bohužel vzhledem ke koronavirové situace nebylo možno uskutečnit Dětská akademie 

podnikání a investování, která je určena především pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ. 

Spolupráci se zaměstnavateli, u kterých jsou naši žáci v rámci praktické výuky, nenarušila ani 

epidemiologická situace. Komunikace pověřenou pracovnicí v době covidu probíhala částečně 

on-line. Žáci byli na pracovištích v době, kdy jim to umožňovaly epidemiologické předpisy, což 

samozřejmě velmi ovlivnilo i kvalitu této praktické výuky.  Pokračovala také spolupráce 

s firmami v oblasti IT zaměřená na automatizaci a robotiku. Bohužel také ve velké míře pouze 

on-line formou. Tradičně dobře probíhala spolupráce s Moravskoslezským automobilovým 

klastrem a Krajskou hospodářskou komorou. 

Součástí projektu bylo také zajištění konektivity školy.  Tímto kvalitním připojením byla 

umožněna i realizace výuky on-line včetně dalších aktivit, které souvisí s projektem. 

V době udržitelnosti projektu bylo zároveň pečováno o zeleň, jejíž výsadba byla realizována 

v rámci projetu jako revitalizace atria školy. 

 


