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Zpráva z činnosti garantů za období 1.12.2012 – 28.6.2013
KA 03 „Řemeslo – počátek mého vzdělávání“
1. Tuto aktivitu jsme zahájili tím, že jsme udělali průzkum u vedení Střední
průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech, jestli mají potřebu
pobídky k přijímání dětí na keramické obory. Toto se setkalo s živým zájmem a
nabídkou spolupráce. Tato škola má významnou roli v přípravě na zaměstnání
specifické pro náš region. Porcelánky jsou v tomto kraji hodně rozšířené a
mnohé stále fungují i prosperují.
Jelikož v našem Domě dětí a mládeže je v posledních letech největší zájem
o keramický kroužek, usoudili jsme, že tato záliba se dá využít ve prospěch
zájmu o budoucí zaměstnání.
2. Připravili jsme tedy takovýto program pro nynější žáky 9. ročníků
základních škol. V našich keramických dílnách absolvují při tvořivé práci 5
hodin. Ty se uskutečnily ve dvou keramických dílnách za vedení hlavního
metodika a asistenta keramiky.
Žáci byli prakticky seznámeni s celým procesem výroby keramického
výrobku. To znamená od prvotního propracování hlíny, přes seznámení
s možnostmi zpracování (z volné ruky, s hliněnými hádky, s plátem, z bloku),
výběrem nejvhodnější metody pro daný výrobek (válení plátu, vykrajování,
konstrukce svícnu - domečku), začištění a dokončení. Následovala již
teoretická část, při které se dozvěděli následující postupy dekorace
přežahnutých výrobků. Ta již nemohla být z časových důvodů uskutečněna
(nutnost 14 denního schnutí polotovarů před přežahem, nutným pro
glazování – nestihli bychom včas uskutečnit exkurzi do školy před ukončením
podávání žádostí o přijetí na střední školu).
Další fází této aktivity byla návštěva dílen a laboratoří SPŠKS Karlovy Vary.
Tuto jsme domlouvali a prosincové konzultaci . Tohoto výjezdu se již zúčastnili
jen ti žáci, které více zaujal náš program v keramické dílně, a nebo již o studiu

na této škole trochu uvažovali. S těmito žáky jsme uskutečnili dva výjezdy
(30.1.2013 a 6.2.2013) hromadnou autobusovou dopravou. Zadařilo se, že i
časy odjezdů se blížily možným odjezdům při případném dojíždění do školy
v Karlových Varech. Tím pádem si účastníci vyzkoušeli ranní špičku
v dopravních prostředcích (většinou se jedná o žáky, kteří navštěvují ZŠ
v místě bydliště).
Ve škole již na nás byli dobře připraveni. V dílnách a laboratořích si žáci
mohli spolu se studenty při práci předat spoustu poznatků o této škole, o
studiu i praktické části. Od profesorů se dozvěděli o nabízených studijních
oborech, o podmínkách přijetí a studia, o budoucím možném uplatnění
v oboru.
Po malém obědě následoval přesun do firmy Moser, pro kterou v této
škole vychovávají budoucí skláře. Tam již na nás čekala zástupkyně firmy a
provedla celým výrobním procesem. Také vysvětlila podmínky pro budoucí
učně a zaměstnance.
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