Okresní hospodářská komora Blansko
uspořádala pro podporu školství
akci

„Setkání/diskuzní fórum – se zástupci z členské základny OHK
Blansko, města Boskovice, školství a dalších představitelů
podnikatelské sféry v regionu Boskovice“

MOTTO : „Jak zaujmout žáky, studenty pro strojní a jiné
obory v našem regionu“
Termín: 13.09.2021
Místo konání: prostory ZŠ Slovákova, Polytechnické centrum Boskovice

Tato akce byla realizována za podpory Jihomoravského kraje

Program:
Toto setkání bylo uspořádáno jako pokračování jednoho z výstupů, který zazněl na akci
„Regionální podnikatelské setkání “ (29.6. 2021), kdy v závěru padla myšlenka
uspořádat schůzku zástupců členské základny OHK Blansko, zástupců města a
zástupců firem v regionu přímo k problematice školství. Hlavní myšlenka zářijového
setkání bylo, jak vzbudit zájem/nadšení žáků pro strojní a jiné v budoucnu potřebné
profese v regionu, v rámci kroužků či navazujícího technického „ochytřování“ dětí již
na základní škole.
Z obsahu:
Setkání proběhlo v Polytechnickém centru v Boskovicích, disponující prostory, které
jsou jednak využívány při výuce a záměr této schůzky byl, jak docílit využití prostoru
po výuce – forma kroužků apod., kdy hlavní úkol byl zvýšení zručnosti dětí, naučit děti
manuální zručnosti.
Padly různé varianty návrhů pro zlepšení zručnosti dětí, zdokonalení zručnosti dětí –
modelářský kroužek, kroužek šití, kroužek vázaní různých kytic, výzdob a další.
V případě výše zmíněných kroužků jde hlavně o problém materiálové hodnot - finanční
zastřešení.
Prostory polytechnického centra jsou, mimo základního využití pro dílny a další školní
předměty, prozatím ze strany školy využity – kroužek šití - ruční výroba knoflíků, kdy
ze strany dětí – hlavně děvčat, je tento kroužek velmi oblíbený.
Pracovnice vedení školy informovala přítomné o přírodovědném kroužku, který již
funguje od roku 2020 (dvě lektorky, 12 a 16 dětí). Nově od školního roku 2021/2022
bude fungovat modelářský kroužek- 9 dětí.
V dnešní době hodně propagované IT- na základních školách se učí jen uživatelský styl,
což není ideální. Nejsou žádné osnovy na různé druhy programování. Součástí
polytechnického centra je i učebna pro programování. Záměr vedení školy je naučit
děti základnímu programování, naučit řízení procesu, základní PC příkazy, 3D tiskárny.
Zatím jsou prostory nevyužité.
Variantu pro jiné subjekty - forma kroužku s maximální kapacitou dětí 10, navrhl
přítomný jednatel z firmy LD seating s.r.o. Boskovice, pan Huráb.
Výstup – možnost pronájmu prostor ze strany této firmy pro kroužek šití.
Cíl – tato firma potřebuje ve svém výrobním procesu šičky.
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V době konání se této schůzky byl ze strany pracovníků školy vznesen požadavek na
šamotové cihly pro stavbu pece na vypalování. Během průběhu setkání byly tyto cihly
zajištěny Ing. Zatloukalem, firma Dendera a.s. Němčice ve firmě P-D
Refractories CZ, a.s., Velké Opatovice. Místostarostka MěÚ Boskovice, paní
Žejšková, si vzala na starost, jak tento dar přijmout, aby bylo vše v souladu s předpisy
města a také školy.
Závěr :
Po prohlídce vnitřních prostor, dílen, venkovních prostor se účastníci setkání vrátili
k hlavnímu tématu setkání a to, jak zaujmout žáky, studenty pro strojní a jiné obory
v našem regionu.
Ing. Igor Láník Boris ml., firma LANIK s.r.o. Boskovice přednesl myšlenku exkurzí dětí
za doprovodu rodičů (5,6,7 třída). Tyto exkurze by byly přímo ve firmách, kdy by rodiče
i děti měli možnost si firmy prohlédnou z více úhlů – provoz, zázemí firmy – kanceláře
a jiné. Konkrétně u firmy Láník i robotizaci určitých prostor (nově postavená hala). Tato
myšlenka z důvodu, aby se nejenom děti, ale i rodiče mohli seznámit s chodem firmy,
aby si dovedli představit, jak firma funguje v reálném chodu, co je jejich výrobním
cílem, jaké produkují výrobky atd. Bylo domluveno, že pedagogové ZŠ Slovákova
přichystají šablonu pro člověka z firmy, který se zúčastní vyučování a představí v prvním
kroku danou firmu a následně budou v určitých termínech přímo exkurze ve firmách a
to i v několika najednou( firma LANIK s.r.o. Boskovice, MINERVA Boskovice a.s., LD
seating s.r.o. Boskovice).
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