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INFORMAČNÍ MATERIÁL 

 
 
1. Údaje o projektu  

Registrační číslo projektu CZ.1.07/.1.1.06/01.0020 
Název projektu Inovace kurikulárních dokumentů SOŠ a SOU Neratovice 
Číslo prioritní osy  7.1 
Celková výše finanční podpory [Kč] 850 500,-- Kč 
Částka ESF [Kč] 850 500,-- Kč 
Křížové financování [Kč] 0 
Datum zahájení realizace projektu 1. 1. 2009 
Datum ukončení realizace projektu 31. 8. 2010 
Číslo právního aktu 
(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) 

4597/OEI/2008 

 
2. Informační materiál  

Číslo klíčové aktivity 03 
Název klíčové aktivity Počáteční schůzka a přenos zkušenost z ověřování 
Realizace klíčové aktivity 21. 1. 2009 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity: 

 
1. Zhodnocení dosavadního vývoje tvorby ŠVP 
 
Tvorba ŠVP je novým procesem, který proběhl nebo probíhá na všech školách, tedy i na školách 
odborného vzdělávání. ŠVP se stává povinným dokumentem, který je stanoven zákonem č. 561 ze 
dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon). V rámci státem stanovených pravidel (§ 4, odst. 1-5 a § 185, odst. 1 školského 
zákona, konkrétní Rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé obory vzdělání – dále RVP), je 
dána povinnost vytvořit vlastní vzdělávací programy pro jednotlivé obory vzdělání školy. V případě 
SOŠ a SOU Neratovice se jedná o obor strojírenská výroba, klempíř – strojírenská výroba, obráběč 
kovů, lakýrník, automechanik, instalatér, malíř, zedník, kuchař – číšník pro pohostinství, kuchař, 
číšník – servírka, prodavač – smíšené zboží, prodavač – potravinářské zboží, operátor skladování, 
kadeřník, veřejnosprávní činnost.  
 

 
ŠVP se vytvořily na základě § 5, odst. 1, cit.: „ŠVP, pro nějž je podle § 3 odst. 2 vydán rámcový 
vzdělávací program, musí být v souladu s tímto rámcovým vzdělávacím programem; obsah 
vzdělávání může být ve školním vzdělávacím programu uspořádán do předmětů nebo jiných 
ucelených částí učiva (například modulů)“ a následných odstavců výše uvedeného zákona. Po 
zkušebním ověřování již existujících dokumentů v praxi jsme došli k závěru, že je nutné ŠVP 
inovovat. 
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Tvorba ŠVP dala možnost svobodně formulovat představy o nejvhodnější podobě vzdělávání na 
dané škole. ŠVP je podkladem pro ucelený systém hodnocení žáků i pro sebehodnocení 
(autoevaluaci) činnosti školy na různých úrovních. ŠVP  funguje i jako prostředek propagace školy a 
jejích záměrů.  

 
Potřebnost realizace projektu a vazba na strategické dokumenty Středočeského kraje je dána 
materiálem "Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 
2008". 

 
Projekt dal možnost svobodně formulovat představy o nejvhodnější podobě vzdělávání na škole s 
důrazem na zlepšení klíčových i odborných kompetencí absolventů garantující uplatnitelnost na trhu 
práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.  

 
Důvodem pro změnu a následnou inovaci kurikulárních dokumentů je nové pojetí vzdělávací 
soustavy v ČR. Jde o uvědomění si, na jakých principech vzdělávání bude probíhat: učit se 
poznávat, učit se jednat, učit se spolupracovat (žít ve společnosti), učit se žít.  Je nutné si uvědomit 
"CO" učit, "KDO" si má vědomosti, znalosti osvojit, "JAK" a "PROČ" je třeba poznatky získávat. 
Dochází ke spojení normativního modelu (dáno RVP) a participačního. 

 
Po zkušebním ověřování již existujících kurikulárních dokumentů v praxi jsme došli k závěru, že je 
nutné ŠVP inovovat. 

 
2. Důvody inovace ŠVP: 

 
Po  zavedení ŠVP do praxe školy se ukázalo, že ne všechny dobře míněné plány jsou pro 
každodenní praxi použitelné. Důvody pro inovaci vyplynuly z jednání v metodických komisí školy, 
kde se o možných změnách v ŠVP začalo hovořit. Členové tak měli již představu o tom, jakým 
směrem by se měly tyto změny ubírat. Navíc i NUOV inovoval v průběhu roku metodiku tvorby, 
takže je třeba práci na upraveném ŠVP realizovat 
 
Implementace a inovace ŠVP přináší pro jednotlivé účastníky vzdělávací soustavy inovativní prvky, 
např. žákům a studentům inovované ŠVP přinesou zajímavější výuku, škola je bude víc bavit, 
změní se atmosféra, při vyučování budou aktivnější a získají znalosti a dovednosti lépe použitelné v 
praxi. Absolventům se tím zvýší šance najít dobré uplatnění. Zaměstnavatelé budou mít možnost 
víc než dnes ovlivňovat vzdělávání a absolventi, kteří nastoupí do podniků, budou lépe připraveni 
na povolání. Učitelé se stanou spolutvůrci vzdělávacích záměrů své školy, výuka je bude víc bavit, 
zvýší se jejich podíl na vytváření dobré atmosféry ve škole. 

 
Důvody inovace spočívají: 

 
1. Zkvalitnění a rozšíření vzdělanostní struktury SOŠ a SOU Neratovice a dalších školských 
zařízení, se kterými škola spolupracuje a provozních pracovišť, kde žáci školy konají odborný 
výcvik. 
2. Zvýšení kvality práce pedagogických pracovníků v teoretické výuce a na odborném výcviku. 
3. Zvětšení portfolia metodických a pedagogických dovedností jednotlivých pedagogických 
pracovníků. 
4. Zlepšení materiálního a informačního prostředí školy. 
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5. Zkvalitnění pedagogické a další dokumentace, vybudování systematických metod evaluace a 
sebeevaluace jako zásadního prvku vzdělávacího procesu.  
6. Růst celkového souznění jednotlivých sociálních skupin ve škole v závislosti na  
rozšíření používání moderních a aktivizujících metod výuky. 
7. Širší zapojení dalších sociálních partnerů do fungování školy, zkvalitnění spolupráce  
školy s institucemi státní správy a samosprávy ve městě i v kraji. 
8. Zvýšení kvality vzdělanosti každého žáka, lepší připravenost žáků do praxe.    
9. Zlepšení celkové úrovně školy s pozitivním vztahem na celkovou vzdělanost v regionu. 

 
Vlivem reformy kurikulárních dokumentů škol v České republice dojde ke zvýšení prestiže 
výchovně-vzdělávací soustavy nejenom ve vztahu k žákům, pedagogům, rodičům a dalším přímým 
subjektům školy, ale i ve vztahu k Evropské unii. 

 
Cíle projektu: 
 
1. Vytvoření takového vzdělávacího prostředí, kdy si škola v rámci daného RVP rozhodne o tom, 
jakým způsobem bude dosaženo určeného výsledku vzdělávání. 
2. Zkvalitnění připravenosti absolventů pro praxi a umožnění jejich lepšího uplatnění na trhu práce. 
3. Příprava žáků na úspěšný pracovní život. 
4. Vzdělávání musí směřovat k vytvoření klíčových a odborných kompetencí dle daného oboru 
vzdělání. 
5. Vytvoření nástrojů hodnocení školy za účelem dalšího šíření informací. 
6. Podpora týmové spolupráce. 
7. Modernizace školních kurikulárních dokumentů. 
8. Podpora procesu začleňování průřezových témat do ŠVP. 
 
Výstupem projektu bude inovovaný učební dokument kurikulární reformy nazvaný podle zákona č. 
561/2004 Sb. - školský zákon - školní vzdělávací program. 

 
3. Úkoly pro jednotlivé členy realizačního týmu vyplývají z pracovních náplní: 

 
Vedoucí koncepčního a řídícího týmu: 

• Řídí a koordinuje činnost koncepčního a řídícího týmu na úrovni koordinátorů 
jednotlivých inovovaných ŠVP podle oborů vzdělání.  

• Motivuje koordinátory a pracovní týmy při samotné inovaci ŠVP. 
• Koordinuje klíčové aktivity při inovaci jednotlivých ŠVP. 
• Při tvorbě inovovaných ŠVP je správcem uživatelů - určuje práva přístupů do 

jednotlivých částí programu SMILE. 
• Provádí aktualizaci programu SMILE určeného pro inovaci ŠVP. 
• V rámci inovace ŠVP zpracovává aktualizaci a inovaci základních údajů ŠVP, údajů o 

škole, zpracovává charakteristiku ŠVP v rozsahu popisu celkového pojetí vzdělávání – 
koncepce školy, organizace výuky, způsob hodnocení, vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, realizace bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární prevence, podmínky pro přijímání ke vzdělávání, způsob 
ukončení vzdělávání, zpracovává charakteristiku školy – tradice školy, vzdělávací a 
volnočasové, ubytovací aj. možnosti a služby, zapojení školy do místního 
společenského života, mezinárodní kontakty školy a důvody, proč by se měli zájemci 
vzdělávat právě na této škole. 
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• Zpracovává profil absolventa – uplatnění absolventa v praxi, způsob ukončení a 
potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání, charakteristiku. 

• Určuje přehled využití týdnů v ročníku. 
• Stanovuje podmínky realizace výuky - organizační, personální a materiální podmínky. 
• Určuje spolupráci se sociálními partnery – vzdělávací nabídka školy a její srovnání se 

vzdělávací poptávkou (výsledky monitorování a analýzy situace na trhu práce ve 
vztahu k vybraným oborům vzdělání, možnosti uplatnění absolventů), požadavky 
sociálních partnerů na kompetence absolventů a návrh na jejich zpracování ŠVP, popis 
způsobů a postupů konkrétní spolupráce školy se sociálními partnery při realizaci ŠVP, 
příklady dosavadní spolupráce s partnery (vyjádření sociálních partnerů, 
dokumentace). 

• Účastní se odborných seminářů pořádaných školou k inovaci ŠVP vedoucí ke zvýšení 
profesních kompetencí učitelů. 

• Pro jednotlivé obory vzdělání zpracuje části inovovaného ŠVP, které jsou pro všechny 
obory vzdělání shodné. 

• Provádí dohled nad organizační a realizační stránkou projektu, 
• Zajišťuje administraci projektu. 
• Zpracovává monitorovací hlášení a zprávy, kompletuje přílohy. 
• Zajišťuje publicitu a udržitelnost projektu. 
• Spolupracuje s ostatními členy projektového týmu. 
• Kontroluje plnění úkolů projektu, časového harmonogramu, finančního plánu. 
• Provádí hlášení podstatných a nepodstatných změn projektu. 
• Zajišťuje kontakt s odborem Evropské integrace. 
• Realizuje průběžné a konečné vyhodnocování projektu. 

 
Administrativní a  ekonomický manažer: 

• Vyřizuje administrativní práce. 
• Vyřizuje objednávky, nákup kancelářského a jiného drobného spotřebního zboží. 
• Připravuje dohody o provedení práce a provedení pracovní činnosti všech účastníků 

projektu. 
• Provádí evidenci odpracovaných hodin, výpočet odměny za vykonanou práci a její 

výplatu. 
• Likviduje cestovní příkazy. 
• Finančně řídí projekt. 
• Kontroluje způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu a jejich dokladování. 
• Zajišťuje vedení odděleného účetnictví projektu. 
• provádí bankovní operace na projektovém účtu, 
• kontroluje formální a věcnou správnost dokladů, 
• zajišťuje archivace a následnou likvidaci účetních dokladů, 
• řádné hospodaří s majetkem získaným z projektových prostředků a zajišťuje pojištění 

tohoto majetku, 
• kompletuje ekonomické podklady pro monitorovací hlášení a zprávy a zjednodušené 

žádosti o platby, zajišťuje evidenci soupisky faktur, přehledu čerpání výdajů, doklady o 
zaúčtování účetních případů, 

• upozorňuje  na změny v projektu v oblasti hospodaření, 
• připravuje  podklady pro kontroly nadřízených orgánů v oblasti hospodaření, 
• zajišťuje práce spojené s průběžným a konečným vyúčtováním projektu.  
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Koordinátor oboru vzdělání: 

• Řídí a koordinuje jednotlivé pracovní týmy podle oblastí vzdělávání a hlavní klíčové 
aktivity projektu. 

• Zajišťuje realizaci vytyčené vzdělávací strategie a jednotnou koncepci ŠVP.  
• V rámci charakteristiky ŠVP zpracovává realizaci klíčových kompetencí, realizaci 

průřezových témat, navrhuje další vzdělávací a mimovyučovací aktivity a realizaci 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence v rámci daného oboru 
vzdělání. 

• Řídí a koordinuje práci při tvorbě učebních osnov, tvorbu charakteristiky oblastí a 
předmětů (název vyučovacího předmětu a charakteristiku vyučovacích předmětů), 
výstupy a výsledky vzdělávání pro daný obor vzdělání. 

• Rozpracovává obsah vzdělávání z RVP do inovovaných ŠVP. 
• Vytváří učební plán pro daný obor vzdělání. 
• Zpracovává odborné kompetence pro daný obor vzdělání. 
• Řídí postup zpracování inovovaného ŠVP, motivuje pracovní týmy i jednotlivce. 
• Vytváří vhodné sociální prostředí pro práci. 
• Poskytuje zpětnou vazbu o postupu prací ŘŠ a dalších pedagogických pracovníků. 
• Komunikuje s možnými partnery školy při inovaci ŠVP. 
• Zprostředkovává DVPP a hledá další zdroje informací. 
• Kompletuje dílčí dokumenty jednotlivých pracovních týmů. 
• Zodpovídá za dodržení souladu s příslušným RVP a za tvorbu inovovaného ŠVP. 

 
Vedoucí pracovního týmu pro obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním 
listem - vzdělávání v oblastech všeobecně vzdělávacích předmětů:  

• Řídí, koordinuje, organizuje, kontroluje a motivuje práci členů pracovních týmů. 
• Zpracovává rozčlenění vzdělávacího obsahu do vyučovacích předmětů a odpovídající 

časové dotace – podklad pro tvorbu učebního plánu. 
• Řídí činnost při tvorbě učebních osnov, provádí charakteristiku oblastí a předmětů 

(název vyučovacího předmětu a charakteristiku vyučovacích předmětů).  
• Podílí se na inovaci a kompletaci učebních osnov všech vyučovacích předmětů pro 

dané zaměření vzdělávání.  
• Určuje formulaci výchovných a vzdělávacích strategií z pohledu vyučovacích předmětů. 
• Formuluje dílčí výstupy a výsledky vzdělávání, rozčleňuje učivo v jednotlivých 

vyučovacích předmětech do ročníků. 
• Zabývá se propojením průřezových témat s obsahem vzdělávání v jednotlivých 

ročnících, začleňuje projekty do ŠVP. 
• Navrhuje způsoby hodnocení žáků a autoevaluaci školy. 
• Za činnost zodpovídá koordinátorovi daného inovovaného ŠVP  

 
 

Vedoucí pracovního týmu pro obory vzdělání ukončené závěrečnou  zkouškou s výučním 
listem - odborné vzdělávání  odborných předmětů: 

• Řídí, koordinuje, organizuje, kontroluje a motivuje práci členů pracovních týmů. 
• Zpracovává rozčlenění vzdělávacího obsahu do vyučovacích předmětů a odpovídající 

časové dotace – podklad pro tvorbu učebního plánu. 



                                    

„Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“.  
 

6 

• Řídí činnost při tvorbě učebních osnov, provádí charakteristiku oblastí a předmětů 
(název vyučovacího předmětu a charakteristiku vyučovacích předmětů).  

• Podílí se na inovaci a kompletaci učebních osnov všech vyučovacích předmětů pro 
dané zaměření vzdělávání.  

• Určuje formulaci výchovných a vzdělávacích strategií z pohledu vyučovacích předmětů. 
• Formuluje dílčí výstupy a výsledky vzdělávání, rozčleňuje učivo v jednotlivých 

vyučovacích předmětech do ročníků. 
• Zabývá se propojením průřezových témat s obsahem vzdělávání v jednotlivých 

ročnících, začleňuje projekty do ŠVP. 
• Navrhuje způsoby hodnocení žáků a autoevaluaci školy. 
• Za činnost zodpovídá koordinátorovi daného inovovaného ŠVP podle oboru vzdělání.  

 
Vedoucí pracovního týmu pro obory vzdělání ukončené závěrečnou  zkouškou s výučním 
listem - odborné vzdělávání - odborný výcvik: 

• Řídí, koordinuje, organizuje, kontroluje a motivuje práci členů pracovních týmů. 
• Zpracovává rozčlenění vzdělávacího obsahu do vyučovacích předmětů a odpovídající 

časové dotace – podklad pro tvorbu učebního plánu. 
• Řídí činnost při tvorbě učebních osnov, provádí charakteristiku oblastí a předmětů 

(název vyučovacího předmětu a charakteristiku vyučovacích předmětů).  
• Podílí se na inovaci a kompletaci učebních osnov všech vyučovacích předmětů pro 

dané zaměření vzdělávání.  
• Určuje formulaci výchovných a vzdělávacích strategií z pohledu vyučovacích předmětů. 
• Formuluje dílčí výstupy a výsledky vzdělávání, rozčleňuje učivo v jednotlivých 

vyučovacích předmětech do ročníků. 
• Zabývá se propojením průřezových témat s obsahem vzdělávání v jednotlivých 

ročnících, začleňuje projekty do ŠVP. 
• Navrhuje způsoby hodnocení žáků a autoevaluaci školy. 
• Za činnost zodpovídá koordinátorovi daného inovovaného ŠVP podle oboru vzdělání.  

 
 

Vedoucí pracovního týmu pro obor vzdělání veřejnosprávní činnost – všeobecně 
vzdělávací předměty:  

• Řídí, koordinuje, organizuje, kontroluje a motivuje práci členů pracovních týmů. 
• Zpracovává rozčlenění vzdělávacího obsahu do vyučovacích předmětů a odpovídající 

časové dotace – podklad pro tvorbu učebního plánu. 
• Řídí činnost při tvorbě učebních osnov, provádí charakteristiku oblastí a předmětů 

(název vyučovacího předmětu a charakteristiku vyučovacích předmětů).  
• Podílí se na inovaci a kompletaci učebních osnov všech vyučovacích předmětů pro 

dané zaměření vzdělávání.  
• Určuje formulaci výchovných a vzdělávacích strategií z pohledu vyučovacích předmětů. 
• Formuluje dílčí výstupy a výsledky vzdělávání, rozčleňuje učivo v jednotlivých 

vyučovacích předmětech do ročníků. 
• Zabývá se propojením průřezových témat s obsahem vzdělávání v jednotlivých 

ročnících, začleňuje projekty do ŠVP. 
• Navrhuje způsoby hodnocení žáků a autoevaluaci školy. 
• Za činnost zodpovídá koordinátorovi daného inovovaného ŠVP podle oboru vzdělání.  
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Vedoucí pracovního týmu pro obor vzdělání veřejnosprávní činnost – odborné  
vzdělávání – odborné předměty: 

• Řídí, koordinuje, organizuje, kontroluje a motivuje práci členů pracovních týmů. 
• Zpracovává rozčlenění vzdělávacího obsahu do vyučovacích předmětů a odpovídající 

časové dotace – podklad pro tvorbu učebního plánu. 
• Řídí činnost při tvorbě učebních osnov, provádí charakteristiku oblastí a předmětů 

(název vyučovacího předmětu a charakteristiku vyučovacích předmětů).  
• Podílí se na inovaci a kompletaci učebních osnov všech vyučovacích předmětů pro 

dané zaměření vzdělávání.  
• Určuje formulaci výchovných a vzdělávacích strategií z pohledu vyučovacích předmětů. 
• Formuluje dílčí výstupy a výsledky vzdělávání, rozčleňuje učivo v jednotlivých 

vyučovacích předmětech do ročníků. 
• Zabývá se propojením průřezových témat s obsahem vzdělávání v jednotlivých 

ročnících, začleňuje projekty do ŠVP. 
• Navrhuje způsoby hodnocení žáků a autoevaluaci školy. 
• Za činnost zodpovídá koordinátorovi daného inovovaného ŠVP podle oboru vzdělání.  

 
 

Člen pracovního týmu 
- pro obory vzdělání ukončené závěrečnou  zkouškou s výučním listem – 

vzdělávání všeobecně vzdělávacích předmětů, 
- pro obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem -  

odborné vzdělávání - odborné předměty, 
- pro obor vzdělání veřejnosprávní činnost – všeobecně vzdělávací 

předměty, 
- pro obor vzdělání veřejnosprávní činnost – odborné vzdělávání - odborné 

předměty: 
• Rozpracovává klíčové a odborné kompetence z RVP do inovovaných ŠVP v daných 

předmětech. 
• Začleňuje průřezová témata a mezipředmětové vztahy do učebních osnov. 
• Vypracovává inovované učební osnovy pro jednotlivé předměty v rámci daného 

zaměření vzdělávání s určením cíle předmětu, charakteristikou učiva, metod a forem 
výuky, způsobu hodnocení žáků, přínos předmětu pro rozvoj klíčových a odborných 
kompetencí a průřezových témat a rozpisu výsledků vzdělávání a učiva s počtem hodin 
pro dané učivo. 

• Navrhuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky 
mimořádně nadané v daných předmětech. 

• Spolupracuje s ostatními členy pracovního týmu v rámci daného zaměření vzdělávání 
podle oborů vzdělání. 

• Výsledky své práce předkládá vedoucímu pracovního týmu ke schválení a zařazení do 
inovovaného ŠVP. 

 
- pro obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem -  

odborné vzdělávání – odborný výcvik:  
• Rozpracovává klíčové a odborné kompetence z RVP do inovovaných ŠVP v odborném 

výcviku  
• Začleňuje průřezová témata a mezipředmětové vztahy do učebních osnov. 
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• Vypracovává inovované učební osnovy pro odborný výcvik v rámci daného zaměření 
vzdělávání s určením cíle předmětu, charakteristikou učiva, metod a forem výuky, 
způsobu hodnocení žáků, přínos předmětu pro rozvoj klíčových a odborných 
kompetencí a průřezových témat a rozpisu výsledků vzdělávání a učiva s počtem hodin 
pro dané učivo. 

• Navrhuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky 
mimořádně nadané v odborném výcviku. 

• Spolupracuje s ostatními členy pracovního týmu v rámci daného zaměření vzdělávání 
podle oboru vzdělání. 

• Výsledky své práce předkládá vedoucímu pracovního týmu ke schválení a zařazení do 
inovovaného ŠVP. 

 
Člen pracovního týmu – odborné vzdělávání - odborný výcvik pro obor vzdělání 
kadeřník: 

• Rozpracovává klíčové a odborné kompetence z RVP do inovovaných ŠVP v odborném 
výcviku  

• Začleňuje průřezová témata a mezipředmětové vztahy do učebních osnov. 
• Vypracovává inovované učební osnovy pro odborný výcvik v rámci daného zaměření 

vzdělávání s určením cíle předmětu, charakteristikou učiva, metod a forem výuky, 
způsobu hodnocení žáků, přínos předmětu pro rozvoj klíčových a odborných 
kompetencí a průřezových témat a rozpisu výsledků vzdělávání a učiva s počtem hodin 
pro dané učivo. 

• Navrhuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky 
mimořádně nadané v odborném výcviku. 

• Spolupracuje s ostatními členy pracovního týmu v rámci daného zaměření vzdělávání 
podle oboru vzdělání. 

• Výsledky své práce předkládá vedoucímu pracovního týmu ke schválení a zařazení do 
inovovaného ŠVP. 

 
4. Časový harmonogram: 

 
Práce na ŠVP byla a ještě bude časově i obsahově velmi náročná. Na inovaci se podílí celý 
pedagogický sbor. Jelikož SOŠ a SOU Neratovice má ve školském rejstříku povoleno celkem 16 
oborů vzdělání, je nutné pracovat s realizační týmy podle těchto oborů vzdělání a dále pro 
všeobecně vzdělávací předměty.  

 
A. Přípravná fáze:   
1. Vytvořit nezbytné předpoklady a východiska pro vlastní změny v projektování – leden 2009. 
2. Nutné provést pro pedagogické pracovníky motivační školení (motivace k inovačním změnám, 

které jsou v našem vzdělávání potřebné), školení provedla dodavatelská firma – leden 2009. 
3. Stanovení časového harmonogramu inovace ŠVP – leden 2009. 

 
 
 
 
 
 
 



                                    

„Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“.  
 

9 

 
 

4. Personální zajištění inovace ŠVP - vytvoření pracovních týmů podle zaměření – jazykové 
vzdělávání (v českém jazyce, v cizím jazyce – anglický jazyk, německý jazyk), 
společenskovědní vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, matematické, estetické vzdělávání, 
vzdělávání pro zdraví, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, ekonomické 
vzdělávání a odborné vzdělávání členěné podle obsahových okruhů pro výše jmenované obory 
vzdělávání. 

5. Provedení  schůzky jednotlivých realizačních týmů a vedení školy – leden 2009. 
6. Obsahové zajištění inovace ŠVP – analýza důvodů k inovacím  a jejich vyhodnocení – leden 

2009. 
7. Návštěva pilotních škol v rámci projektu PILOT S podle oborů vzdělávání – leden 2009:  

1. Automechanik    SOŠ a SOU Dukla 313, Ústí nad Orlicí  
2. Zedník                                VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela Náchod 
3. Prodavač, kuchař – číšník, kadeřnice NIDV Pardubice, OA Vlašim 
4. Veřejnosprávní činnost SOŠ, Benešova 508, Stříbro 

 
B. Vlastní inovace: 
8. Inovace ŠVP prostřednictvím realizačních týmů – únor – srpen 2009. Podrobnější rozpis prací 

je uveden v zápisech z jednání. 
9. Ověřování inovovaných  ŠVP, včetně vyhodnocení – září 2009 – srpen 2010, 
10. Zhodnocení práce – srpen 2010. 

 
 
 

Místo a datum  
Neratovice, 30. 1. 2009 

Zpracovala: Ing. Marcela Hrejsová, vedoucí koncepčního a řídícího týmu 
Podpis  
 

 
 
 
 
 
                          ………………………………. 

 


