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Česko – rakouský projekt  

Skupina Stavebnictví 

 

 

Závěrečná zpráva  

o plnění Plánu činnosti skupiny 

 na rok 2012 
 

 

 

 

1. Posouzení a porovnání s rakouskými učebními dokumenty RVP a z nich 

vycházejících ŠVP oborů, které byly zařazeny do II. a III. vlny zavádění RVP a 

ŠVP.   

 

 II. vlna – výuka byla zahájena od 1. 9. 2010 počínaje 1. ročníkem – zbývající obory 

 36-54-H/01 Kameník 

 36-62-H/01 Sklenář 

       

Obor kameník je pouze jako dobíhající (jen vyšší ročníky) a v současné době ho 

vyučují v ČR dvě školy: 

SŠ zahradnická, nám. Hilmarovo 1, Kopidlno 

Akademie, VOŠ, gymnázium, SŠ uměleckoprůmyslová, Sázavská 547, Světlá nad 

Sázavou 

  

Obor sklenář je pouze jako dobíhající (jen vyšší ročníky) a v současné době ho vyučují 

v ČR 4 školy: 

SOŠ stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 

SPŠ strojní a stavební, Komenského 1870, Tábor 

SŠ polytechnická, Jílová 36g, Brno 

SŠ stavební a podnikatelská, Štěpánovská 23, Olomouc 

 

Posouzení a porovnání učebních dokumentů uvedených oborů momentálně neprobíhá. 

Dojde-li ke změně situace, k úkolu se v následujících obdobích vrátíme a znovu 

zařadíme.  

 

III. vlna – výuka byla zahájena od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem 

36-63-H/01 Štukatér 

         

Obor štukatér v současné době nevyučuje žádná škola v ČR. Z tohoto důvodu 

posouzení a porovnání učebních dokumentů momentálně neprobíhá. Dojde-li ke 

změně situace, k úkolu se v následujících obdobích vrátíme a znovu zařadíme. 

 

2. Posouzení a porovnání se zadáním rakouské strany jednotného zadání závěrečné 

zkoušky oboru štukatér vytvořeného v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 

NÚV Praha.   

 

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, že obor v současnosti nevyučuje žádná škola, 

neprobíhá ani tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky. Z tohoto důvodu není 

možné posouzení a porovnání provést. 



2 

 

3. Tvorba učebních textů pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku 

oborů klempíř, pokrývač a kominík v písemné a digitální podobě.  

 

Úkol byl splněn. 

 

4. Tvorba odborného Česko-německého a Česko-anglického slovníku pro potřeby 

výuky odborných předmětů a odborného výcviku. 

 

Úkol se průběžně zpracovává a bude zařazen i do plánu činnosti pro rok 2013 a bude 

dokončen. 

 

5. Postupná digitalizace produktů Česko – rakouského projektu. 

 

 Průběžně probíhá a bude zařazeno i do plánu činnosti pro rok 2013. 

  

6. Ukládání produktů v elektronické podobě do schránky v informačním systému 

Česko-rakouského projektu.  

 

 Průběžně plněno, bude aktuální i v následujících obdobích. 

 

7. Vzájemná účast žáků na mezinárodních soutěžích odborných dovedností 

jednotlivých oborů v Rakousku a České republice.  

 

 Úkol splněn. 

 

8. Výměnné studijní pobyty učitelů a žáků českých a rakouských škol. 

 

    Úkol splněn. 

 

9. Propagace Česko – rakouského projektu a jeho produktů na mezinárodních 

veletrzích a výstavách, soutěžích odborných dovedností, přehlídkách učňovského 

školství a v rámci jiných projektů. 

 

Úkol splněn. 

 

  
Burza škol a Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v SOD oboru vzdělání Čalouník 

(23. -24. 11. 2012) 
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Burza škol a Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v SOD oboru vzdělání Čalouník 

(23. -24. 11. 2012) 

 

 

10.  Tvorba pravidel pro prezentaci projektu na www stránkách zúčastněných škol a 

jejich realizace. 

  

Prezentace projektu na www stránce SŠSŘ – úkol splněn. 

Návrh pravidel bude vypracován po dohodě s ostatními sekcemi a rozeslán 

zúčastněným školám k posouzení.  

 

  

   

V Brně dne 6. 12. 2012 

Za skupinu Stavebnictví vypracoval: 

 

 

 Ing. Josef Hypr 

 ředitel SŠ stavebních řemesel 

 Brno – Bosonohy 


