5. jednání PS Podnikavost a iniciativa, polytech. vzdělávání, kariérové poradenství
5. 11. 2019 ve 15 hod, v sídle MAS, Tř. 1. máje 328

Program:
1. Revize analytické části - SWOT3 analýza (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby
spojené s rozvojem podnikavosti a iniciativy, polytechnického vzdělávání a
kariérového poradenství)
2. Vyhodnocení úkolů z minulého setkání, pracovní postup pro výrobu peněženky
3. Ostatní
Průběh:
1. Aktualizace SWOT3 analýzy rozvoje polytechnického vzdělávání v regionu
SILNÉ STRÁNKY
1. spolupráce s technickými školami
(přítomnost silné technické školy v
regionu)
2. technické vybavení (díky výzvě 57)
a vytváření pozitivního vztahu k
práci
3. rozšířené DVPP
4. spolupráce s místními firmami (při
volbě povolání, vedení kroužků
5. děti polytechnika baví

PŘÍLEŽITOSTI

1. vysoká uplatnitelnost v technických
oborech, skvělé finanční ohodnocení
2. pestrost pozic na pracovním trhu,
velké množství pracovních míst
(např. CTP v regionu)
3. možnost získat finance z projektů
4. změna politiky státu - podpora
technické výchovy
5. nový obor elektro (kroužek)

SLABÉ STRÁNKY
1. velký počet žáků v pracovních
skupinách
2. nevyhovující pracovní stoly
3. nízká hodinová dotace
4. nedostatek materiálu a prostor
5. finanční náročnost školení
6. nezájem žáků o učební obory,
související s tím, že rodiče
neuznávají učební obory
7. chybí obor elektro v regionu

HROZBY
1. kvalita praktické výuky ohrožena
počtem žáků na skupinu
(doporučený počet by měl být 12)
2. nízký zájem o technické obory
3. robotizace práce
4. náročnost oboru a nízká prestiž
5. velké množství maturitních oborů
nepříjemně ovlivňuje zájem o
učiliště
6. nedostatek financí

2. Vyhodnocení úkolů z minulého setkání, pracovní postup pro výrobu peněženky
Peněženka - ukázka hotové peněženky, ukázka pomůcek a postup při zhotovení jednotlivých
částí peněženky, funkce knoflíku Wuk, Auto Moto.
Obrazovou přílohu naleznete pod odkazem
https://drive.google.com/drive/folders/1XU6E5FQbHmSrPNsgG9qIA0LgaE_89rvQ?usp=shari
ng

Název výrobku: Peněženka z tetrapaku
Materiál: Tetrapak – obal z juice (pomeranč atd.)
Dovednosti:
● stříhání tetrapaku – základní rozměr
● orýsování výrobku rýhou
● tvarování – ohýbání
● sponkování (sešívání)
● instalace, montáž druku(zapínání) peněženky, postup použití speciálních pomůcek
Technický náčrt:
Popis: Z tetrapakové krabice (1litr) odstřihneme vršek a spodek, umyjeme a složíme podle
vzoru, zastřihneme okraje a přední lem. Vpichem jehly označíme místo pro umístění
uzávěru“wuk“ a pomocí návodu na krabičce upevníme wuk. Složené lemy sešijeme
kancelářskou sešívačkou a přelepíme samolepící páskou a peněženka je hotová a vydrží
několik let.

3. Termín dalšího setkání je stanoven na:

čtvrtek 16. 1. 2020 v 15 hod, 
v sídle MAS, Tř. 1. máje 328(s programem: TECHNIKA
– jak dál)

Zpracovali: Miroslav Wildner a Vladislava Závrská

