
 

Spolupráce ZŠ a SŠ 

 

dne 23. 3. 2015 se uskutečnilo setkání zástupců mateřských, základních a středních škol v

zástupci ZŠ zájem o poskytnutí nabídek aktivit a činností, které jednotlivé SŠ, v

Na základě toho jsme zpracovali dotazník, který jsme zaslali středním školám k

jsme odpovědi zpracovali do databáze (viz níže).

V případě zájmu se MAS ORLICKO ráda zapojí do další spolupráce, například v

 

Město Název školy Kontaktní osoba 

Česká 
Třebová 

Vyšší odborná 
škola a střední 
škola 
technická  

Ing. Milan Kment 
milan.kment@vda.cz 
465 568 133 
 

dne 23. 3. 2015 se uskutečnilo setkání zástupců mateřských, základních a středních škol v Koučink akademie Libchavy. Během diskuse projevili 

poskytnutí nabídek aktivit a činností, které jednotlivé SŠ, v rámci podpory spolupráce, mohou ZŠ nabídnout.

Na základě toho jsme zpracovali dotazník, který jsme zaslali středním školám k jejich vyplnění. Po obdržení posledního vyplněného dotazníku 

(viz níže). 

případě zájmu se MAS ORLICKO ráda zapojí do další spolupráce, například v organizačních činnostech. 

Jaké služby může Vaše škola nabídnout ZŠ v rámci 
podpory spolupráce SŠ a ZŠ a současně tím přispět ke 
zvýšení zájmu žáků o Vaši školu při výběru jejich dalšího 
studia? 

Jaké služby může Vaše škola bezplatně 
zajistit pro účastníky ZŠ v
prohlídek,…?

- Zajištění prohlídky školy/ prostor odborného 
výcviku 

- Účast odborného pracovníka SŠ na hodinách 
pracovních činností ZŠ 

- Zajištění prohlídky firmy, se kterou 
spolupracujeme 

- Spolupráce SŠ na akcích pořádaných ZŠ 
Další:  

- Zájmové kroužky (přírodní vědy, robotika, 

- 
- 

Další:
- 

- 

 

Koučink akademie Libchavy. Během diskuse projevili 

rámci podpory spolupráce, mohou ZŠ nabídnout. 

jejich vyplnění. Po obdržení posledního vyplněného dotazníku 

Jaké služby může Vaše škola bezplatně 
zajistit pro účastníky ZŠ v rámci exkurzí, 
prohlídek,…? 

 Osoba/y poskytující výklad 
 Propagační materiály 
: 
 Materiál a vybavení pro zájmové 

kroužky 
 Učební pomůcky – zapůjčení pro 

výuku na ZŠ 



Králíky Střední 
odborné 
učiliště 
opravárenské  

Mgr. Petra 
Doubravová 
doubravova.sou@sezn
am.cz 
724 838 242 

Letohrad Průmyslová 
střední škola 

Ing. Martin Prikner 
sps.prikner@orlice.cz 
465 676 310 

Ústí nad 
Orlicí 

Střední škola 
uměleckoprů
myslová 

Ing. Zdeněk Rössler 
 zrossler@ssup.cz 
465 518 111 

Ústí nad 
Orlicí 

Střední škola 
automobilní 

Ing. Petr Vojtěch 
vojtech@skola-auto.cz
468 002 553 

počítačová grafika, technické dovednosti) 

doubravova.sou@sezn

- Zajištění prohlídky školy/ prostor odborného 
výcviku 

- Spolupráce SŠ na akcích pořádaných ZŠ 
Další: 

- Vedení technického kroužku v našich dílnách 

- 
- 

 
- Zajištění prohlídky školy/ prostor odborného 

výcviku 
- Účast odborného pracovníka SŠ na hodinách 

pracovních činností ZŠ – ZÁLEŽÍ NA ROZSAHU 
- Zajištění prohlídky firmy, se kterou 

spolupracujeme 
- Spolupráce SŠ na akcích pořádaných ZŠ 

- 
- 

Další:
- 

- Zajištění prohlídky školy/ prostor odborného 
výcviku 

- Účast odborného pracovníka SŠ na hodinách 
pracovních činností ZŠ 

- Zajištění prohlídky firmy, se kterou 
spolupracujeme 

- Spolupráce SŠ na akcích pořádaných ZŠ (záleží na 
druhu pořádané akce, datu, cílové skupině, pro 
koho je akce určena) 

- 
- 

Další:
- 

auto.cz 
- Zajištění prohlídky školy/ prostor odborného 

výcviku 
- Účast odborného pracovníka SŠ na hodinách 

pracovních činností ZŠ (pokud o to ZŠ bude stát a 
dotyčný pracovník SŠ bude zaplacen z jiných 
peněz než školních) 

- Zajištění prohlídky firmy, se kterou 

- 
- 

 

 Osoba/y poskytující výklad 
 Propagační materiály 

 Osoba/y poskytující výklad 
 Propagační materiály 
: 
 Dle možnosti školy 

 Osoba/y poskytující výklad 
 Propagační materiály 
: 
 Materiál na výrobek, který si žáci 

v rámci praktické výuky v dílnách 
SŠ mohou zkusit vyrobit a 
následně odnést – záleží na 
počtu případných zájemců 

 Osoba/y poskytující výklad 
 Propagační materiály 

 



spolupracujeme 
- Spolupráce SŠ na akcích pořádaných ZŠ 

Další: 
- Zajištění pro žáky ZŠ zábavný program během 

návštěvy školy  

• vyzkoušet horolezeckou stěnu, která je 
v areálu školy 

• vyzkoušet si jízdu na autotrenažeru 

• zajištění zábavných her tzv. elektrohrátky, 
ekohrátky 

• v odborných dílnách v lakovně aut si 
nastříkat např. tričko 

• jízdu na motorkách 

• udělat výrobek na dílně 1. ročníku 

• vyzkoušet jízdu skutečným autem 
s instruktorem,… 

- V případě zaplacení jsme schopni nabídnout a 
zajistit žákům i občerstvení, případně oběd 

 



Žamberk Střední škola 
obchodu, 
řemesel a 
služeb 

PhDr. Pecháčková 
Zuzana 
pechackova@zamek.z
amberk.cz 
465 614 225 

 

Kontakty na MAS: 

Ing. Ivana Vanická 
email: vanicka@mas.orlicko.cz 
 
 

 

- Zajištění prohlídky školy/ prostor odborného výcviku  

• dílny oboru instalatér, truhlář zedník, obráběč 
kovů 

• odborná učebna oboru kuchař, cukrář, číšník, 
prodavač 

•  včetně profesionální výuky učitele OV 
v praktickém vyučování 

• pronájem odborných učeben a dílen k výuce 
praktického vyučování 

- Účast odborného pracovníka SŠ na hodinách 
pracovních činností ZŠ 

- Zajištění prohlídky firmy, se kterou spolupracujeme  

• BÜHLER CZ, s.r.o. 

• Truhlárna s CNC stroji 

• KONZUM obchodní družstvo ÚO,.. dle domluvy) 
- Spolupráce SŠ na akcích pořádaných ZŠ 

Další: 
- Ostatní akce – „Svátky dřeva“, „Dny otevřených 

dveří“, další program pro ZŠ (sportovní odpolední,…) 

Bc. Alice Brožková  
tel.: +420 734 313 330 
e-mail: strategie@mas.orlicko.cz 

 
- Osoba/y poskytující výklad 
- Propagační materiály 

(firem, školy, ...) 


