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SDÍLENÁ VYUČOVACÍ HODINA 

Projekt „Na cestě do života“ financovaný ESF a státním rozpočtem ČR v rámci oblasti podpory 

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

prostřednictvím Královéhradeckého kraje jsme v naší škole začali realizovat v lednu 2013. 

Jedním z cílů projektu je vytvořit podmínky pro omezení předčasného opuštění vzdělávacího 

systému nejčastěji ohroženou skupinou žáků, a to žáků se zdravotním postižením.  

Pro realizaci tohoto cíle je pro některé naše žáky jistě velkou motivací nově otevřené dvouleté 

odborné učiliště se zaměřením na provozní služby. Abychom žákům základní školy studium na 

této naší střední škole přiblížili a motivovali je tak pro další vzdělávání, máme v plánu je zvát na 

tzv. „ukázkové a sdílené“ vyučovací hodiny. Jedna taková právě ve čtvrtek 18. 4. 2013 proběhla. 

Šlo o vyučovací předmět Úklidové práce, který má za úkol připravit studenty na pomocné 

úklidové práce ve službách, tj. ve školách, v nemocnicích, v zařízeních sociálních služeb, 

v kancelářích, obchodech apod. Ve jmenovaný den měli studenti za úkol dezinfekci míčků 

včetně celého terapeutického bazénu. Hodině předcházela teoretická výuka o druzích dezinfekce 

a jejím bezpečném používání. Zadaná práce byla velmi náročná vzhledem k množství míčků a 

tak jsme při práci na školní zahradě uvítali pomoc ostatních dětí, žáků školy. Toto sdílení bylo 

velmi přirozené, žáci se aktivně a rádi zapojili do práce s utíráním umytých míčků a během práce 

si také mohli povídat se spolužáky i vyučující z OU. Zejména žáky vyšších ročníků ZŠ praktické 

i některé žáky vyšších ročníků ZŠ speciální velmi zajímalo, co všechno se studenti učí, jaký mají 

odborný výcvik, kam chodí na praxi apod. A tak jsme si kromě užitečné společně sdílené práce i 

velmi hezky popovídali. Žáky takových hodin čeká ještě několik, toto byla první vlaštovka a 

doufáme, že i v dalších hodinách se něco zajímavého dozvědí a zkusí si i některé pro ně nové 

aktivity. 

 

22. 4. 2013                     Mgr. Bourová Monika, vyučující předmětu 
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