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Vyhodnocení zkušeností z ročního využívání zapůjčené techniky 
Díky projektu EDUgrant byly naší škole na jeden rok zapůjčeny trenažéry pro výuku technologií 

kamerového systému, zabezpečovacího systému Paradox, docházkového / přístupového systému a 

komponenty domovní automatizace. Tato zapůjčená technika byla umístěna do nově budované učebny, 

ve které probíhala výuka v rámci odborného výcviku oboru Mechanik elektrotechnik. 

Impulsem pro zakoupení výše uvedené techniky vzešel z velmi těsné spolupráce naší školy s průmyslovými 

firmami v regionu. Od těchto firem jsme měli podněty o chybějících kvalifikacích pracovníků v regionu a 

také o tom, že tyto technologie uceleně, komplexně a navíc v takovém rozsahu neučí žádná škola ve 

spádové oblasti. Tato technika byla rovněž vybírána s ohledem na možnost prolínání témat v různých 

oborech studia na naší škole. V budoucnu bude využívána obory Mechanik elektrotechnik a elektrikář - 

silnoproud v rámci odborného výcviku a u oboru Informační technologie v rámci praktických cvičení. 

Samotné nákupy techniky byly realizovány ve spolupráci s EDUteamem. Odborní učitelé naší školy 

definovali specifikace techniky a provedli průzkum trhu. EDU team následně zakoupil vybavení a zapůjčil 

vše naší škole. 

Byly zakoupeny trenažéry pro výuku kamerového systému Milesight, zabezpečovacího systému Paradox, 

přístupového a docházkového systému Sysdo a komponenty domovní automatizace Google Home. Na 

těchto trenažérech je znázorněn také způsob zapojení jednotlivých komponent – metalicky, bezdrátově, 

cloud, napájení atd. 

Dne 28. 6. 2021 Ing. R. Velký ve spolupráci s firmou Eurosat CS spol. s r.o. a EDUteamem provedl školení 

zapojených učitelů naší školy. V průběhu školení byly používány materiály firmy Eurosat spol. s r.o. 

(webináře, videa, www stránky) a také technika zapůjčená EDUteamem. 



Jakmile byli učitelé proškoleni, začali s přípravou materiálu pro výuku i se zdokonalováním a 

prohlubováním svých znalostí zapůjčeného vybavení. Jelikož se jedná většinou o sofistikovanou techniku, 

tak pro její plné zvládnutí a také pro kvalitní přípravu výuky potřebovali zapojení učitelé více času a bylo 

nutné rozdělit výuku jednotlivých systémů mezi učitele. Není možné vyžadovat od každého učitele 

zvládnutí všech systémů v dostatečné šíři a hloubce. 

Termín samotného školení, vybudování učebny i zavedení technologií do výuky velmi výrazně ovlivnila 

pandemie Covid-19. Ve školním roce 2020/2021 byli učitelé velmi vytížení zpracováním a realizací distanční 

výuky a individuálními konzultacemi. Jakmile se obnovila denní výuka odborného výcviku, bylo zase 

prioritní dobrat a dovysvětlit látku a připravit žáky na Maturitní zkoušky a Závěrečné zkoušky. Tato příprava 

i samotné Závěrečné zkoušky pokračovali ještě v začátku školního roku 2021/2022. 

Na přelomu měsíce září a října 2021 již učitelé mohli naplno vyučovat zapůjčené technologie a systémy 

v rámci odborného výcviku oboru Mechanik elektrotechnik. Jelikož bude tato nová učebna propojena 

s nově budovanou učebnou počítačových sítí, budou moci žáci využít a propojit znalosti získané v obou 

učebnách. Obě učebny se vhodně doplňují a tematicky navazují. V tomto školním roce je v učebně 

plánována výuka také oboru Elektrikář – silnoproud, ovšem v mnohem menším rozsahu. V dalším roce a v 

následujících zde bude realizována také výuka oboru Informační technologie – praktická cvičení. 

Zkušenosti s výukou zapůjčené techniky: 
Díky názornosti a uživatelské přívětivosti zapůjčených trenažérů bylo zavedení do výuky i samotná výuka 

celkem bezproblémové. Největší přínos se projevil v motivovanosti žáků a jejich zájmu a aktivnímu 

zapojení do výuky v této učebně. Jelikož se jedná o moderní IT technologie, tak pro mladou generaci jsou 

velmi atraktivní a výuka je pro ně zábavou. To rovněž přispívá k zlepšení propagace odborného vzdělávání 

při návštěvách žáků ZŠ, při dnech otevřených dveří nebo v náborových materiálech. Výrazným bonusem je 

i skutečnost, že všechny osvojené dovednosti a znalosti mohou využít v praxi ve většině stejně zaměřených 

firem v regionu. 



Výhody pořízené techniky: 
- Moderní technologie atraktivní pro žáky. 

- Motivovanost žáků ve výuce. 

- Uplatnitelnost osvojených znalostí v praxi. 

- Zvýšení ceny na trhu práce pro naše absolventy. 

- Propagace odborného vzdělávání v regionu. 

- Zacelení díry na trhu práce. 

Nevýhody pořízené techniky: 
- Časová náročnost na zvládnutí problematiky pro učitele 

- Časová náročnost na přípravu výuky a výukových materiálů 

- Zvýšené nároky na kvalifikaci učitelů 

- Nutnost delších souvislých bloků výuky 

- Složitější náhrady a zástup učitelů 

 


