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Metodická komise stavebních, strojních, elektro oborů a chovatelství 

školní rok 2016/2017 

Složení komise:  

Předseda: Ing. Jaroslav Hermann 

Místopředseda: Ladislav Víla 

Členové: Vlastimil Balcar 

 Ing. Josef Cafourek 

 Ing. Marcela Černá 

 Michael Drtík 

 Antonín Dohnal 

 Ing. Vladimír Jošek 

 Vojtěch Lang 

 Bc. Karel Neumann 

 Bc. Monika Psiková 

 Václav Raichl 

 Ing. Kamila Rybínová 

 Milada Schůtová 

 Ing. Jaroslava Škoudlilová 

 Jozef Staník 

 Ing. Jitka Šimůnková 

 Pavel Tyrner 

 Martin Vávra 

 Ing. Vladimír Veselý 

Komise bude pracovat pro obory: 

Středního vzdělání s maturitní zkouškou - 4leté - Stavebnictví 

- Elektrotechnika 

- Mechanik seřizovač – mechatronik 

 

Středního vzdělání s výučním listem - 3leté - Jezdec a chovatel koní 

- Instalatér 

- Montér suchých staveb 

- Truhlář 

- Zedník - obkladač 

 - Zednické práce 

 - Elektrikář 

- Elektrikář - silnoproud 

- Strojní mechanik 

- Obráběč kovů 

- Operátor skladování 

 - Mechanik opravář motorových vozidel 

 - Zahradnické práce 
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Plán metodické komise: 

- kontrola učebních osnov jednotlivých oborů, jejich sladění s aktualizovanými a platnými 

ŠVP, 

- sestavení plánu návštěv výstav a exkurzí dle finančních možností SŠT, 

- spolupráce s firmami zabývajícími se činností či produkty pro dané obory, ověření 

možností dodávek výukových materiálů, případně i předváděcích akcí, 

- podpora náborů do technických oborů se snahou zapojit do těchto akcí i samotné firmy 

s cílem co největšího počtu žáků umístěných do provozních pracovních podmínek, 

- dle dohodnuté strategie se zapojit aktivně do náborových akcí přípravou akcí pro žáky ZŠ 

včetně přímé účasti odborných učitelů teoretického i praktického vyučování v hodinách 

předmětu příprava na zaměstnání na jednotlivých školách spojené s propagací SŠT a 

technických oborů, 

- průběžně aktualizovat podklady a materiály pro náborové akce, 

- motivace žáků pro soutěže zručnosti, budování pocitu hrdosti na dosažené řemeslné 

znalosti a dovednosti se záměrem aktivně je předvést při reprezentaci školy,  

- vzájemná spolupráce při sjednocování výuky u konkrétně probíraných témat odborných 

předmětů (teorie – praxe), 

- sjednocení kritérií pro hodnocení žáků, 

- kontrola plnění osnov a tematických plánů s důrazem na mezipředmětové vztahy, 

- sledovat změny norem, sebevzdělávání a uplatňování nových vědomostí do výuky, 

prosazování správné technické terminologie, 

- zkoordinovat a zajistit praktické vyučování z hlediska návaznosti na teoretické vyučování, 

- příprava maturitních zkoušek čtyřletých oborů a závěrečných zkoušek tříletých oborů, 

- příprava tematických celků a pracovišť na maturitní i závěrečné zkoušky s dostatečným 

předstihem a to po stránce materiální i personální, 

- aktivně se podílet ve spolupráci s NUV na obsahu JZZ, 

- závěrečné zhodnocení výsledků výuky v porovnání obsahu učebních osnov s pracovními 

podmínkami a zhodnocení MZ a ZZ. 

 Ing. Jaroslav Hermann 

 předseda metodické komise 

  


