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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

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. Údaje o hodnotiteli 

Příjemce 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Neratovice, Školní 664 

IČ/DIČ 68383495 
Statutární zástupce  
(jméno a příjmení, funkce) 

Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka školy 

Zhotovitel tiskové zprávy 
Jméno a příjmení zhotovitele 
zprávy 

Mgr. Ilona Habartová 

Funkce v projektu 

Koordinátor oboru vzdělání kadeřník 
Vedoucí pracovního týmu pro obory vzdělání ukončené 
závěrečnou zkouškou s výučním listem – vzdělávání 
v oblastech všeobecně vzdělávacích předmětů – jazykové 
vzdělávání – český jazyk a literatura 

Funkce organizaci Zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
Telefonní číslo/Fax 315665314 
E-mail ihabartova@sosasou.cz 

 
3. Tisková zpráva 

Číslo klíčové aktivity 02 
Název klíčové aktivity Spolupráce na tvorbě metodiky s dalšími školami v 

regionu 
Období realizace klíčové aktivity 8. 1. 2009 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
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Návštěva ve VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, v Náchodě 
 
 
„ Máte se na co těšit„ tak zněla úvodní věta, kterou jsme slyšeli. 
 
Kdo my ?   
 
Kolega J. Šimek, vedoucí učitel odborného výcviku pro strojírenské a stavební obory a já - I. 
Habartová – zástupce ředitele školy pro teoretické vzdělávání. 
 
Kdo nás takto uvítal ?  
 
Tvůrci inovovaného ŠVP pro obor vzdělání Zedník na této škole. 
Začátek byl úsměvný. Ale co následovalo, nám trochu vzalo úsměv ze rtů. 
My dva jsme totiž byli vysláni školou, abychom načerpali zkušenosti z jiné školy, která se  
zabývala či zabývá problematikou inovace ŠVP. Nejdříve nám byla představena škola, 
dozvěděli jsme se , že škola v Náchodě má problémy s naplněním tříd, dokonce vedení 
uvažovalo o zrušení výuky v některých oborech pro nezájem ze strany žáků ( př. pokrývač). 
Následně nám kolegové učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů i odborného výcviku 
popisovali tvorbu původního ŚVP na jejich škole. Bylo zajímavé poslouchat, jak tvořili ŠVP 
jinde. Naše zkušenosti byly však trochu jiné, než jejich. Zatímco oni zpracovávali ŠVP pro 
obor jeden, my rovnou pro šest. Nestačili se divit. Jenže jeden rok uběhl a ukazuje se, že ne 
všechno, co bylo vytvořeno na začátku, je jediné správné.Tvorba ŠVP není jednoduchá a 
proniknout do filozofie plánování ještě těžší. I my jsme pochopili, že je třeba po ročním 
ověřování ŠVP některé části upravovat.  
 
Spolupráce se sociálními partnery 
 
Kolegové ze VOŠ a SPŠ pochopili stejně jako my, že je třeba více zapojit do procesu tvorby 
sociální partnery.  V této oblasti jsme postupovali shodně. Oni již výsledky průzkumu 
požadavků měli hotové z předcházejícího školního roku, my je máme čerstvé.Na těchto 
požadavcích lze stavět při inovaci ŠVP, zejména v odborném vzdělávání. 
 
Podmínky, ze kterých se vychází 
 
Důležité je znát situaci v regionu z hlediska zaměstnanosti. Podporovat aktivity v ŠVP, pro 
které obor více zaujme veřejnost. V oboru Zedník jsou to např. i smlouvy o vyplácení 
stipendia. Je zajímavé, že i  v této nabídce jsme se s kolegy shodli. 

Jaký máme cíl ?  
 
Dostatek žáků a co nejlepší výsledky ve výchovně vzdělávacím procesu. Zde jsme zjistili, že 
se přeci jen rozcházíme v prioritě. Kolegové z Náchoda mají jako prioritu mít žáky , aby 
vůbec existovala výuka v některých oborech, my si můžeme  kromě naplnění školy myslet  i 
na vzdělávací cíle. Dobrá pověst školy nám umožňuje  vyšší počet zájemců. Zatím existenční 
potíže nepociťujeme. 
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Co se zatím nedaří ? 
 
Změnit  přístup žáků ke vzdělání. Do oboru Zedník se hlásí žáci ze škol základních, 
praktických, žáci s neúplným vzděláním. Většinou jsou to děti ze sociálně slabších vrstev, kde 
význam vzdělání rodiče často podceňují. Problémem těchto dětí je špatná pracovní morálka, 
velká absence. Výchovné tresty příliš nepomáhají.Bohužel v této oblasti jsme s kolegy 
jednoznačnou odpověď na otázku: jak na to, nenašli. 

 

Na co máme při tvorbě inovovaného ŚVP myslet ?  

Spolu s kolegy pedagogy jsme se shodli na následujících předpokladech : 

- ŠVP je dokument veřejný – děláme ho nejen pro sebe, ale i pro veřejnost, 

- ŠVP musí být jasný, přehledný, netvořit dokument pro dokument, 

- ani inovovaný ŚVP nemusí být poslední verzí vzdělávacího programu. 

 

A co závěrem? 

Schůzka skončila a my jeli domů s pocitem, že nejsme sami v procesu hledání., že i v jiných  
školách probíhají diskuse, ozývají se hlasy plné nadšení i nesouhlasu. V náchodské škole 
např. tvoří ŠVP jen zájemci o tuto práci, což u nás, vzhledem k množství inovovaných ŠVP, 
není možné. Jsme rádi, že jsme dlouhou cestu absolvovali, rozhodně nebyla zbytečná. 

 

 

 



 

 

„Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“.  
 4 

 

 

 

Letecký snímek školy 

 
 

Místo a datum  
Neratovice, 30. 1. 2009 

Podpis  
 

 
Ilona Habartová 
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