Poslední rok udržitelnosti projektu na Střední škole automobilní
v Ústí nad Orlicí
Na rozdíl od předchozích let, letos touto dobou na konci školního roku 2017/2018 nenastává čas
pro bilancování úspěchů pouze dalšího monitorovacího období udržitelnosti projektu s názvem
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji, kterého je automobilní
škola partnerem, ale je třeba se pořádně ohlédnout za pěknou řádkou let. Posledního června 2018
totiž skončilo období povinné udržitelnosti projektových aktivit zmíněného projektu, ve kterém byla
automobilní škola zapojena již od 26. 8. 2013. Skončilo tak projektové období, které trvalo bez
několika týdnů téměř 5 let a ve kterém automobilní školu v Ústí nad Orlicí navštívilo v rámci
realizace projektových aktivit několik tisíc žáků základních škol. Zvýšený zájem žáků vycházejících
ročníků o studium na automobilní škole je přesvědčivým důkazem, že se zamýšlený cíl projektu
podařilo naplnit a že se celý projekt svou klíčovou myšlenkou tzv. trefil do černého.
Také v tomto posledním školním roce udržitelnosti projektu byla pro jeho úspěch zásadní
především úspěšně nastartovaná spolupráce mezi střední školou a zapojenými základními školami.
Opět bylo použito osvědčené schéma spolupráce, během podzimu 2017 navštívili Střední školu
automobilní v Ústí nad Orlicí žáci ze třinácti základních škol z rozšířeného okruhu zapojených ZŠ a
žáci původně zapojených ZŠ z blízkého okolí si svoje projektové dny naplánovali až na teplé
červnové dny. Osvědčený atraktivní program, vyzkoušený při předchozích dvou ročnících
Autohrátek, absolvovaly desítky nadšených žáků osmých ročníků. Během celého školního roku tak
školu v rámci této blokově organizované výuky navštívilo více než 600 žáků, kteří si vyzkoušeli své
manuální dovednosti i základy řidičských schopností během připraveného programu.
A právě v této době, kdy se na středních školách sčítají zápisové lístky pro nový školní rok,
se projevují výsledky realizace celého projektu, jehož hlavním cílem bylo zvýšení zájmu
vycházejících žáků o technické a přírodovědné obory. V posledních letech opakovaně zaznamenaný
zvýšený zájem žáků o studium na automobilní škole je výborným konkrétním příkladem naplnění
tohoto nesnadného cíle.
Ing. Jindřich Kovář

