
 

Identifikace projektu 

Název projektu:            Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK 

Název zkráceně  OKAP II 

Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 

Doba realizace:   červenec 2021 – listopad 2023                   

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace  
je partnerem projektu. 

Klíčové aktivity projektu 

• KA ODBORNÉ - Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol 
o KA O2 - Vzdělávání pedagogů – zaměření na osobnostní rozvoj a pedagogiku 
o KA O3 - Vzdělávání učitelů - odbornost 
o KA O5a - Centra praktického vyučování 

▪ CPV: 1. Centrum Ověř si svou zručnost v dílnách ručního a strojního 
obrábění a Diagnostiky motorových vozidel 

▪ CPV: 2. Centrum profesní přípravy opraváře pro zemědělství (agro) 
▪ CPV: 3.  Mini Gastro Centrum 
▪ CPV: 4.  Centrum profesní přípravy opraváře pro řízení zvláštních 

motorových vozidel 
o KA O6 - Učitel ve firmě (Šablona Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatele) 
o KA O7 - Žák ve firmě  
o KA O8 - Firma ve škole 

V rámci této klíčové aktivity budou dovybaveny dílny a odborné učebny jak v oboru 
strojírenském, tak v gastronomickém. 

Budou proškoleni učitelé ve své odbornosti a na novém zařízení, proběhnou krátkodobé 
stáže pedagogů na pracovištích zaměstnavatelů.  

Žáci školy budou pravidelně navštěvovat spolupracující firmy, seznamovat se s novými 
technologiemi na pracovišti zaměstnavatelů. Odborníci z praxe se budou podílet na výuce 
žáků v hodinách odborných předmětů. 

 

 



• KA Podpora kariérového vzdělávání 
o KA K4 - Motivační workshop pro žáky 1. Ročníků 
o KA K9 - Šablona: Personální podpora - Školní kariérový poradce 

V rámci této klíčové aktivity bude zajištěna personální podpora žákům střední školy v hledání 

budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace. 

• KA Podpora polytechnického vzdělávání 
o KA P3 - Spolupráce se ZŠ/MŠ - sdílení učeben/dílen/laboratoří 
o KA P4 - Dovednostní workshopy včetně spolupráce se zaměstnavateli 
o KA P5 - Projektové dny / výjezdy žáků / odborné exkurze 
o KA P6 - Odborné technické kroužky pro žáky SŠ 

V rámci této klíčové aktivity bude rozšířena spolupráce se ZŠ, a to v oblasti výuky Člověk a 
svět práce. Ve sdílených učebnách, laboratořích či dílnách budou realizovány workshopy, 
kde se žáci seznámí s obory školy. Tyto akce budou zaměřeny na pracovní profese ve 
spolupráci se zaměstnavateli. 

Pro žáky SŠ je připraven kroužek Robotiky a následně pak odborné exkurze na vysoké škole  
i u zaměstnavatele, který robotické stroje využívá. 

• KA Podpora čtenářské a matematické gramotnosti 
o KA G1 - Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků 
o KA G1a - Výjezdy žáků ke kroužkům 
o KA G2 - Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního 

vzdělávání 
o KA G6 - Šablony v podpoře ČMG: Tandemová výuka SŠ/VOŠ 
o KA G6 - Šablony v podpoře ČMG: Doučování žáků SŠ ohrožených školním 

neúspěchem 

V oblasti Podpory čtenářské a matematické gramotnosti vzniknou dva kroužky – Čtenářský a 
Matematický náboj, dále Publicistický klub, který bude využívat Čítárnu. Žákům ohroženým 
školním neúspěchem bude k dispozici doučování. 

• KA Podpora výuky cizího jazyka v odborném školství 
o KA j2 Prezentiáda 
o KA j3 Den ve firmách 
o KA j4 Kroužky cizího jazyka 
o KA J6 - Šablony ve výuce cizích jazyků: Doučování žáků SŠ ohrožených 

školním neúspěchem 

V oblasti rozvoje cizího jazyka se zaměříme na rozvíjení odborného jazyka ve spolupráci 
s odborníky z praxe. Dojde také k propojení výuky cizího jazyka s výukou odborných 
gastronomických, masérských či strojírenských oblastí, např. exkurzemi ve firmách 

v anglickém jazyce nebo realizací přehlídek prezentací se danou tématikou. 

 

 

 



Seznam spolupracujících ZŠ 

• Základní škola Jelínkova, Rýmařov 
• Základní škola Břidličná 

Seznam spolupracujících firem 

• AlInvest Břidličná, a. s. 
• Zemědělská farma Rýmařov-HořáK Jan 
• ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. 
• Masáže a fyzioterapie, Helena Skálová, DiS. 
• Pizzerie Prima 

Realizační tým 

Název pozice v projektu  Jméno   Email 

Statutární zástupce  Mgr. Zdena Kovaříková kovarikova@gymsosrym.cz 

Hlavní koordinátor projektu Mgr. Martina Ujfaluši ujfalusi@gymsosrym.cz 

Ekonom projektu   Hana Zobalová  zobalova@gymsosrym.cz 

Koordinátor investic a majetku Mgr. Petr Kroutil  kroutil@gymsosrym.cz 

 

Garanti klíčových aktivit   

KA ODBORNÉ   Ing. Jiří Lisický  lisický@gymsosrym.cz 

KA KARIÉROVÉ   Mgr. Ivana Hofírková hofirkova@gymsosrym.cz 

KA GRAMOTNOST   Mgr. Kateřina Vašíčková vasickova@gymsosrym.cz 

KA POLYTECHNIKA  Mgr. Elvíra Šimůnková simunkova@gymsosrym.cz 

KA JAZYKY    Mgr. Ivana Ducháčová duchacova@gymsosrym.cz 
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