Odborné učiliště a praktická škola Brno,
příspěvková organizace, Lomená 530/44
 příspěvková organizace se sídlem
Lomená 530/44, 617 00 Brno
 je speciálně pedagogické vzdělávací
a výchovné zařízení komplexního
typu, poskytující odpovídající vzdělání
osobám, které již ukončily základní
vzdělávání. Škola sídlí v městě Brně,
v jeho městské části Komárov. Celý
areál je dobře přístupný veřejnou
dopravou. Je dostupný žákům jak
z autobusového, tak i hlavního
vlakového nádraží. Škola zabezpečuje
teoretické, praktické vyučování a
výchovu mimo vyučování.

Studijní obory vyučované na naší
škole
 Strojírenské (automontážní) práce

- projekt POLYGRAM

 Potravinářská výroba (cukrářské práce)
 Knihařské práce
 Stravovací a ubytovací služby (kuchařské práce)

 Malířské a natěračské práce

- projekt POLYGRAM

 Pečovatelské služby (pečovatelské práce)
 Potravinářské práce (pekařské práce)
 Truhlářská a čalounická výroba (truhlářské práce) - projekt POLYGRAM

 Zednické práce
 Praktická škola dvouletá

- projekt POLYGRAM

Projekt POLYGRAM
- klíčové podaktivity realizované na naší
škole
1. Organizace kroužků.
2. Sdílení odborných učeben.
3. Organizace přednášek odborníků z
praxe.
4. Nákup drobných investic na vybavení
odborných učeben.

Organizace kroužků
 Kroužky realizujeme v technických
oborech Malířské a natěračské práce,
Truhlářská a čalounická výroba,
Strojírenské práce a Zednické práce v
rozsahu 10krát ročně/3hod.


Již realizované kroužky:

Malířské a natěračské práce

11.1., 8.2., 28.2., 7.3. 2018
Truhlářská a čalounická výroba

23.1., 13.2., 20.2., 6.3., 20.3. 2018
Strojírenské práce

15.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3. 2018
Zednické práce
18.1., 15.2., 15.3., 28.3. 2018

Sdílení odborných učeben
- příprava žáků základních škol na vzdělávání v technickém oboru
 Realizujeme výuku (seznámení se
s technickými obory) pro žáky
základních škol v rozsahu 10-ti dnů
za školní rok. Naše učiliště
navštěvují ZŠ Blansko a ZŠ a prš
Hustopeče u Brna.


Již realizované návštěvy ZŠ:

 ZŠ Blansko – 18.1., 1.2., 1.3., 15.3.,
26.3., 10.4. 2018
ZŠ a prš Hustopeče u Brna

– 17.1., 14.2., 14.3.,
11.4. 2018

28.3.,

Realizace přednášek odborníků z praxe
- přednášky


Realizované přednášky:



26.1.2018 – Čalounická výroba
(Šimíček Tomáš).



27.2.2018 – Klempířství
(Beránek Ondřej).



27.2.2018 – Malířské práce
(Nový Jiří).



28.3.2018 – Podlahářské práce
(Mgr. Souček).
Do konce školního roku jsou naplánovány
dvě přednášky na téma zámečnické
práce a zateplení budov.

Realizace přednášek odborníků z praxe
- jednodenní exkurze
 Jednodenní exkurze jsou plánovány dvě do konce školního roku. Jsou ve fázi
přípravy.
 1. SPOKAR – Spojené kartáčovny a.s.
- patří mezi významné evropské výrobce a exportéry širokého
sortimentu kartáčnického zboží.

2. Dřevotvar – zabývá se:
- výrobou nábytku
- výrobou nábytkových dílců
- výrobou kuchyňského dřevěného nářadí

- výrobou altánů
- kovovýrobou

Nákup drobných investic na vybavení
odborných učeben
V realizaci je výběrové řízení na nákup
investičního a neinvestičního majetku všech
čtyřech technických oborů vyučovaných na
naší škole.
Materiál na cvičné práce bude nakupován dle
průzkumu trhu.

POLYGRAM na OU a prš Brno

