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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 

Jaroslava  Hollanová 

Funkce v projektu 

Koordinátor oboru vzdělání prodavač 
Vedoucí pracovního týmu pro obory vzdělání ukončené 
závěrečnou zkouškou s výučním listem – odborné vzdělávání – 
odborný výcvik pro obor vzdělání prodavač 
Vedoucí pracovního týmu pro obory vzdělání ukončené 
závěrečnou zkouškou s výučním listem – odborné vzdělávání – 
odborný výcvik pro obor vzdělání kuchař-číšník 

Funkce organizaci Vedoucí učitelka odborného výcviku 
Telefonní číslo/Fax 315663564 
E-mail jhollanova@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 13.1.2009 
Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 
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Dne 13.1.2009 jsme navštívili NIDV Pardubického kraje, abychom se dozvěděli něco víc 
o tvorbě ŠVP. 
  
Zástupci naší školy : ing. Jiří Mánek, zástupce ředitele školy pro teoretické 
     vyučování 
Jaroslava Hollanová, vedoucí učitelka odborného výcviku 
  
Téma :Proč zpracovávat ŠVP, využití RVP při práci – zapracování do ŠVP, výhody      
nového ŠVP, čeho se při práci vyvarovat, apod. 
  
Přednáška byla určena školám, které jsou na začátku tvorby, připravují se na zpracování ŠVP. 
Základní informace z RVP Mgr. Odehnal představil na oboru vzdělání automechanik, ale 
tyto všeobecné údaje jsou použitelné pro všechny  3leté obory vzdělávání. 
Přínos pro nás byl v tom, že jsme se dozvěděli čeho se máme vyvarovat při tvorbě ŠVP, 
např. zbytečné a nesrozumitelné informace pro veřejnost, neměnit za každou cenu to, co již  
máme vyzkoušené a osvědčené. 
Je hlavně důležité přizpůsobit učební osnovy dnešním požadavkům na vyučené pracovníky. 
V této souvislosti jsme již navázali spolupráci se sociálními partnery. Informace od nich jsme  
čerpali buď osobním  jednáním nebo formou dotazníků, kde hlavní otázky se týkaly: 
  
Co požadujete, aby absolvent uměl a znal ? 
Je důležitá spolupráce se školou, mají absolventi mít základní vědomost z cizích jazyků?  
Co mají absolventi očekávat při nástupu do zaměstnání do vaší firmy ? 
Jaký nabízíte profesní růst ? 
  
Dále jsme již konkrétně věnovali řešení problémů tvorby ŠVP. Shodli jsme se, že spolupráce  
pedagogických pracovníků je nejdůležitější. Již před zahájením práce je důležité vyřešit 
jak velké budou změny v učebních osnovách, dotace hodin do ročníků, návaznost předmětů 
 a to hlavně odborných předmětů a odborného výcviku. Využití moderních metod ve výuce – 
výpočetní technika není již dnes jen možnost výuky ve škole, ale žáci se s tímto  setkávají 
i na pracovištích : např. kontrolní pokladny, kontrolní váhy, počítače pro příjem zboží. 
  
Velmi přínosná byla diskuse, kde na konkrétní otázky odpovídal Mgr. Odehnal velmi 
profesionálně a srozumitelně. S kolegy z jiných škol na tomto setkání jsme si vyměnili své 
zkušenosti z výuky daných oborů, konkrétně v mém případě z tzv. službových oborů – 
prodavač, kuchař-číšník a kadeřník. 
Shodli jsme se , že je velmi nutné při vytváření ŠVP brát v úvahu i motivaci dnešních 
mladých lidí pro vyučení v daném oboru, jejich uplatnění na trhu práce, možnosti dalšího 
vzdělávání a profesního růst. 
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Závěr: 
 Když už jsme se rozhodli vytvořit ŠVP je třeba věnovat této práci osobní iniciativu, čas a 

        
velké nasazení. Toto úsilí se v další práci, kde již budeme ŠVP využívat  ve výuce jistě  
zúročí. 

  

  
  

Místo a datum   
Neratovice, 20. 1. 2009 

Podpis  
  

  
Jaroslava Hollanová 
  
  
                          ………………………………. 

  
 


