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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. Lenka Mrzílková 

Funkce v projektu 

Koordinátor oboru vzdělání kuchař-číšník, 
vedoucí pracovního týmu pro obory vzdělání ukončené 
závěrečnou zkouškou s výučním listem – vzdělávání 
v oblastech všeobecně vzdělávacích předmětů – přírodovědné 
vzdělávání, člen pracovních týmů  

Funkce organizaci Zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
Telefonní číslo/Fax 315665314 
E-mail lmrzilkova@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 19.1. 2009 
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Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 

 

Pracovní schůzka se zástupci Obchodní akademie Vlašim 

 
V rámci přípravy na realizaci projektu Inovace kurikulárních dokumentů SOŠ a SOU 
Neratovice se v naší škole konal seminář DVPP na téma Zkušenosti pilotních škol při 
tvorbě ŠVP. Po pracovním semináři, který vedly ředitelka OA Vlašim Ing. Bc. Jarmila 
Zábranská a Ing. Milena Škorpilová, se konala pracovní schůzka zástupců naší školy a OA 
Vlašim. Na setkání došlo k neformální diskuzi představitelů obou škol o pozitivních i 
negativních zkušenostech z tvorby ŠVP. 
 
Obchodní akademie Vlašim má s tvorbou kurikulárních dokumentů rozsáhlé zkušenosti, 
neboť byla na základě doporučení Krajského úřadu Středočeského kraje jako zřizovatele 
vybrána do realizace tříletého systémového projektu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy PILOT S  ,,Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve 
vybraných SOŠ a SOU“. Při realizaci projektu OA Vlašim vypracovala pod odborným 
vedením NÚOV vlastní školní vzdělávací programy pro obory Obchodní akademie, včetně 
zaměření Evropský hospodářský asistent a Ekonomické lyceum. 
 
Na schůzce se s námi představitelky školy podělily nejen o zkušenosti z vlastní tvorby 
dokumentu, ale bylo diskutováno i o aktivitách, které s tvorbou souvisejí a jsou její 
nezbytnou součástí, jako např. spolupráce se sociálními partnery, rodiči žáků apod. 
Za jeden z hlavních aspektů tvorby je považován motivační faktor pro všechny členy 
pracovního týmu, kdy je velmi důležité pochopení důvodů vedoucích k tvorbě nových 
dokumentů. Je třeba si odpovědět na otázky: Proč se má výuka měnit?, Komu přinesou 

nové programy užitek?, Jaké příležitosti nám možnost tvorby vlastních dokumentů přináší? 

Škola realizovala v rámci tvorby dokumentu školní žákovské projekty, kde se žáci přímo 
mohli zjišťováním a vyhodnocováním údajů získaných od sociálních partnerů podílet na 
tvorbě jim určeného dokumentu. Cílem projektu bylo ověření teoretických znalostí v praxi. 
Žáci zpracovávali dotazník pro zaměstnavatele na téma Informační a komunikační 
technologie a Občan v demokratické společnosti. Výsledky projektová práce byly předány 
jednotlivým předmětovým komisím, které provedly jejich rozbor a použily je při tvorbě 
školního dokumentu. Mezi nejdůležitější dovednosti požadované většinou zaměstnavatelů 
patří znalost práce na PC a znalost cizích jazyků, dále komunikativnost, samostatnost i 
schopnost kolektivní práce. 
 
Z jednání vyplynula nutnost monitorování požadavků zaměstnavatelů a využití výsledků 
šetření jako východiska pro tvorbu inovovaných dokumentů. Získané informace pro nás 
byly velmi přínosné a inspirovaly nás k některým aktivitám. Za nejdůležitější však 
považujeme předání zkušeností vedoucích k eliminaci chyb souvisejících s organizací 
práce a týmovou komunikací. Získané obecné informace jsou přenositelné pro inovaci 
dokumentů v různých oborech vzdělávání. 
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  Místo a datum  
Neratovice, 30. 1. 2009 

Podpis  

 

 
 
 
 
                              Lenka Mrzílková 
 

 


