Grant JKÚ – PROJEKT „Podpora firem při přípravě učňů stavebních oborů.“
Termín realizace: 09/2016 – 08/2017
Projekt svým obsahem vytváří podmínky pro rozšíření spolupráce mezi SOŠ a SOU Písek a
firmou VRBKA střechy s.r.o. při výuce žáků oboru Klempíř. Výuka oboru Klempíř na SOŠ a SOU Písek
má mnoholetou tradici. Dlouhodobě při zajištění odborného výcviku v tomto oboru spolupracuje škola s
firmou VRBKA střechy s.r.o., čímž je zajištěna možnost výuky žáků v perspektivním stavebním oboru
(SOŠ a SOU Písek je i díky spolupráci s firmou jedinou odbornou školou, která na jihu Čech výuku v
tomto oboru ještě realizuje).
Realizací projektu dojde k vytvoření podmínek pro rozšíření spolupráce školy a firmy při zajištění
odborné praxe žáků oboru Klempíř již od druhé poloviny prvního ročníku. Projekt svým obsahem řeší
vytvoření podmínek pro rozšíření výuky získáním finančních prostředků potřebných pro úhradu nákladů,
souvisejících s financováním pracovní pozice instruktora ve firmě ve druhém pololetí školního roku
2016-2017. Dále je součástí projektu financování propagace spolupráce školy a firmy.
Celkové náklady projektu 56 200 Kč, z toho dotace KÚ 44 200 Kč.
Grant JKÚ – PROJEKT „Kroužek CAD.“
Termín realizace: 09/2016 – 08/2017
Kroužek CAD je určen pro žáky třetích ročníků dřevařských učebních oborů SOŠ a SOU Písek
- Tesař a Truhlář. Svým obsahem jako volnočasová aktivita doplňuje obsah výuky v těchto oborech.
Zaměření na práci s odborným kreslícím programem reflektuje na současný zájem žáků o práci s
počítačovou technikou. V rámci činnosti kroužku se žáci seznámí s oblsuhou sw SEMA, určeného k
navrhování dřevěných konstrukcí - krovů a schodišť.
Grafické výstupy zpracované v kroužku mohou žáci převést do praktického využití na technologickém
vybavení - pětiosém obráběcím centru pro obrábění dřeva, které má škola k dispozici ve školních
dílnách. Tak je zajištěno propojení zájmu žáků o práci s počítačovou technikou a jejich odborného
rozvoje. Činnost kroužku bude probíhat pravidelně v rozsahu dvou výukových hodin týdně - v
odpoledních hodinách.
Celkové náklady projektu 32 796, hrazeno z dotace KÚ.

