Střední průmyslová škola, Klatovy, se zapojila do projektu:

„Technika a ICT – Cherchez la femme“ ! pro SŠ a SOU
Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji
Realizátor

Akademie Hospodářské komory Plzeňského kraje, o.p.s.

Doba trvání

1. 7. 2014 - 30. 4. 2016

Partneři projektu

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje,
Techmania Science Center, ZČU v Plzni

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských
fondů. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci
a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992
rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“
Stručná anotace projektu:
Hlavním cílem projektu je snížení genderové segregace ve vzdělávání v Plzeňském kraji a zvýšení zájmu dívek o studium
technických a ICT oborů pomocí souboru komplexních aktivit a úzké spolupráce ZŠ, SŠ a SOU Plzeňského kraje, ZČU v Plzni,
Techmania Science Center, významných zaměstnavatelů v regionu, města Plzně a Plzeňského kraje .
Ukázkové dny na SPŠ Klatovy:
6. 11. 2014 – účast 20 dívek ze ZŠ Staňkov (+1 pedagogický dozor)
13. 11. 2014 – účast 20 dívek ze ZŠ Nýrsko (+1 pedagogický dozor)
Čas (hod)
Průběh ukázkového dne
9.00 - 9.15
Úvod
- seznámení s projektem a realizátorem projektu
- informace o studijních a učebních oborech školy, možnosti uplatnění na regionálním
trhu práce,
- seznámení se zásadami bezpečnosti práce (BOZP),
rozdělení žáků do skupin,
9.15 - 9.45
Prohlídka dílen – zámečnické dílny, svařovna, dílny pro obrábění kovů, CNC stroje pro
soustružení a frézování, autodílny
ukázka obsluhy CNC stroje
9.45 – 10.00
10.00– 12.30-

přestávka, občerstvení
Praktická ukázka dovedností z daných oborů
Obor Ekonomika a podnikání (ŠVP Ekonomika a podnikání ve strojírenství)
seznámení s obchodní korespondencí – využití počítače, nácvik prstokladu
na klávesnici, psaní souvislého textu, úprava obchodního dopisu,
využití ICT v oblasti účetnictví (založení fiktivní firmy, tvorba dokumentů v textovém
editoru, zpracování údajů v tabulkovém kalkulátoru včetně grafických výstupů
Obor Strojírenství
modelování součástí pomocí počítačového programu,
návrh, kreslení a zhotovení výrobků na drátové řezačce a CNC strojích
(CNC frézka a CNC soustruh)

12.30

Zakončení ukázkového dne

seznámení s obchodní korespondencí, využití ICT v oblasti účetnictví

návrh, kreslení a zhotovení výrobků
na CNC frézce, CNC soustruhu
a drátové řezačce

modelování součástí pomocí počítačového programu

