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Projekt: „Inovace kurikulárních dokumentů SOŠ a SOU 
Neratovice“ 
 
(Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost/1.1 OP VK - Zvyšování kvality ve 
vzdělávání) 
 
1. Cíl projektu 
Zvýšení kvality počátečního vzdělávání na SOŠ a SOU Neratovice prostřednictvím inovace již 
existujících školních vzdělávacích programů (dále ŠVP).  
  
2. Výchozí situace 
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. 
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.  
 
3. Popis projektu 
Práce na ŠVP byla a ještě bude časově i obsahově velmi náročná. Na inovaci se bude podílet celý 
pedagogický sbor. Jelikož SOŠ a SOU Neratovice má ve školském rejstříku povoleno celkem 16 
oborů vzdělání, bylo a bude nutné pracovat s realizační týmy podle těchto oborů vzdělání a dále pro 
všeobecně vzdělávací předměty. Před samotnou inovaci  ŠVP bude důležitá přípravná fáze, během níž 
se vytvoří nezbytné předpoklady a východiska pro vlastní změny v projektování.  
 

1. V rámci přípravy bude nutné provést pro pedagogické pracovníky motivační školení 
(motivace k inovačním změnám, které jsou v našem vzdělávání potřebné), školení provede 
dodavatelská firma,  

2. stanovení časového harmonogramu inovace ŠVP, 
3. personální zajištění inovace ŠVP - vytvoření pracovních týmů podle zaměření – jazykové 

vzdělávání (v českém jazyce, v cizím jazyce – anglický jazyk, německý jazyk – 3 týmy pro 
tříleté obory, 3 týmy pro čtyřletý obor), společenskovědní vzdělávání (1 tým pro tříleté obory, 
1 tým pro čtyřletý obor), přírodovědné vzdělávání (fyzikální, chemické, biologické a 
ekologické – 4 týmy pro tříletý obor, 2 týmy pro čtyřletý obor), matematické vzdělávání        
(1 tým pro tříleté obory, 1 tým pro čtyřletý obor), estetické vzdělávání (1 tým pro tříleté 
obory, 1 tým pro čtyřletý obor), vzdělávání pro zdraví (tělesná výchova – 1 tým pro tříleté 
obory, 1 tým pro čtyřletý obor), vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích    
(1 tým pro tříleté obory, 1 tým pro čtyřletý obor), ekonomické vzdělávání (1 tým pro tříleté 
obory, 1 tým pro čtyřletý obor) a odborné vzdělávání členěné podle obsahových okruhů pro 
výše jmenované obory vzdělávání (16 týmů),  

4. provedení  schůzky jednotlivých realizačních týmů a vedení školy, 
5. obsahové zajištění inovace ŠVP – analýza důvodů k inovacím  a jejich vyhodnocení,  
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6. návštěva pilotních škol v rámci projektu PILOT S podle oborů vzdělávání:  
• Automechanik    ISŠ automobilní, Křižíkova 15, 612 00 Brno,  
• Zedník     Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, 

779 00 Olomouc 
• Kuchař – číšník pro pohostinství ISŠ, Voříškova 823, Klatovy 
• Prodavač   ISŠ, Voříškova 823, Klatovy 
• Veřejnosprávní činnost SOŠ, Benešova 508, Stříbro 

7. vlastní inovace ŠVP prostřednictvím realizačních týmů, 
8. ověřování inovovaných  ŠVP, 
9. zhodnocení práce. 

Výstupy projektu: inovovaný školní vzdělávání programy pro jednotlivé obory vzdělání SOŠ a SOU 
Neratovice.  
 
4. Výsledky a dopady projektu 
Realizace projektu přinese vznik inovovaným dokumentům reformy ve školství –  ŠVP všech oborů 
vzdělání, na základě kterých bude probíhat vzdělávání v SOŠ a SOU Neratovice.  
 
5. Cílové skupiny 
Pedagogičtí pracovníci a žáci  SOŠ a SOU Neratovice 
 
6. Předpokládaná doba realizace projektu  
01/2009 – 08/2010 
 
7. Rámcový rozpočet 
 

Celkové uznatelné náklady projektu 850 500,00 

 

 


