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ZHODNOCENÍ PRÁCE 

 
 
1. Údaje o projektu  

Registrační číslo projektu CZ.1.07/.1.1.06/01.0020 
Název projektu Inovace kutikulárních 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. Květa Kocourková 

Funkce v projektu Koordinátor oboru vzdělání veřejnosprávní činnost 
Funkce organizaci ZŘTV 
Telefonní číslo/Fax 315 682 314/315 686 635 
E-mail kkocourkova@sosasou.cz  

 
3. Zhodnocení práce 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 



 

 
 

 2 
„Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“.  

 

Celkové pojetí vzdělávání v oboru veřejnosprávní činnost:  
Záměrem našeho vzdělávání ve studijním oboru veřejnosprávní činnost je připravit žáka tak, 
aby se sám aktivně učil poznávat, učit se, pracovat a jednat zodpovědně jak v osobním, tak i 
občanském a pracovním životě. Metody výuky, které naplňují základní cíle, proto musí být 
různorodé. Zaměříme se na metody aktivizující, aby byl žák nucen při získávání vědomostí 
vyvinout vlastní úsilí. Pasivní metody, kdy žák přejímá pouze hotové poznatky, jsou chápány 
jako doplňkové. Vzdělávání v průběhu studia bude podporováno prostředky informačních a 
komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů, jejichž náplní je bezprostředně práce 
s počítači, bude i řada dalších předmětů s prací na počítačích spojena – veřejná správa, 
historie české správy, cvičení ze správního řízení. Poznatky z předmětu informační 
technologie žáci mohou uplatnit i v povinné praxi a mohou vykonat státní zkoušku 
z kancelářského psaní na klávesnici PC. Praktická výuka bude doplňována účastí žáků na 
různých prezentačních akcích na veřejnosti, což žákům umožňuje bezprostřední kontakt 
s realitou. Výuka veřejné správy je doplňována samostatnou prací žáků formou tvorby 
ročníkové práce. V průběhu studia žáci vypracovávají jednotlivé dílčí úkoly a připravují si 
tak závěrečnou písemnou práci, kterou jsou povinni obhájit v praktické části maturitní 
zkoušky. Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami budeme zajišťovat i 
nadále ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a výchovným poradcem. 
Jedná se převážně o žáky se specifickými poruchami učení, pro které jsou upraveny metody 
prověřování a hodnocení. V každém případě je uplatňován individuální přístup k žákům, 
respektujeme jejich individuální vlohy a potřeby. 
 
Organizace výuky: 
Vyučovací předměty, které je potřeba soustavně procvičovat a upevňovat, mohou být 
vyučovány v rozdělených třídách podle potřeb a možností školy (učebna výpočetní 
techniky). V rámci výchovy ke zdraví zařazujeme do našeho plánu lyžařské výcvikové kurzy 
(konané podle zájmu a ekonomických možností studentů). V současné době se nám 
osvědčilo i využít možnosti účastnit se týdenní odborné exkurze, která je zaměřena na 
praktické prohloubení učiva v předmětu veřejnosprávní činnost. Tato exkurze doplňuje 
běžnou výuku o praktické činnosti, se kterými se studenti nemohou ve škole seznámit, 
zprostředkovává poznávání reality a prohlubuje i zážitky žáků, což vede k lepšímu naplnění 
vzdělávacích cílů. V oblasti výuky cizích jazyků budeme zařazovat poznávací zájezdy do 
různých zemí EU. V oblasti právního vzdělávání připravujeme i nadále exkurze do 
Parlamentu ČR a místních úřadů, které žákům umožní lépe poznat systém řízení veřejné 
správy a samosprávy.  
 
Hodnocení žáků: 
V hodnocení žáků vycházíme ze školského zákona, využíváme tradiční pětistupňovou škálu 
hodnocení a kritéria hodnocení by měla být dána klíčovými kompetencemi, které jsme si 
stanovili ve školním vzdělávacím plánu.  
 
Způsob ukončování studia: 
Studium oboru veřejnosprávní činnost je ukončeno maturitní zkouškou. Připravujeme žáky 
tak, aby v rámci společné státní části maturitní zkoušky mohli maturovat z českého jazyka a 
cizího jazyka a ve školní části z teorie veřejné správy, z praktické části, kterou bude tvořit 
obhajoba ročníkové práce a písemná zkouška ze správního řízení.  
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Spolupráce s pilotními školami: 
Pilotní školou pro nás byla SOŠ Stříbro, kde se kromě oboru agropodnikání vyučuje také 
obor veřejnosprávní činnost. Na základě zkušeností této školy jsme inovovali svůj vlastní 
školní vzdělávací plán. Společně jsme s shodli na následujících předpokladech: 

- školní vzdělávací plán musí mít jednotnou terminologii, přesně formulované 
výsledky vzdělávání 

- učební osnovy musí mít jednotnou formu (např. tabulka) a texty musí být jazykově 
správné 

- inovujeme veřejný dokument, netvoříme jej pro sebe, ale i pro veřejnost 
- ani tento inovovaný ŠVP nemusí být poslední verzí vzdělávacího programu (např. 

v českém jazyce bude potřeba zredukovat nároky učitele v rámci tématických celků 
dějin literatury vzhledem k nové podobě státní maturitní zkoušky, kde těžiště učiva 
v dějinách literatury není) 

- školní vzdělávací plán musí poskytovat dostatečný prostor pro pružné a aktuální 
reagování na změny i na to, aby se výuka přizpůsobila konkrétní třídě, tempu žáků, 
jejich možnostem, příp. změněným podmínkám 

V době naší návštěvy v SOŠ Stříbro bylo do projektu zapojeno 108 žáků prvního a druhého 
ročníku. Z tohoto ověřování se zatím nedají dělat velké závěry. 
 
Pracovní cesty učitelů – konzultace o tvorbě ŠVP: 
Navázali jsme spolupráci se soukromou SOŠ v Jihlavě, zajišťující výuku čtyřletých oborů 
finance a daně, podnikatelství a management a veřejnosprávní činnost. S vyučujícím veřejné 
správy jsme konzultovali problematiku tvorby školního vzdělávacího plánu a řešili jsme 
společně, jak vytvořit profilovou část školní maturitní zkoušky. Navštívili jsme také SOŠ 
v Hustopečích, která má dlouholeté zkušenosti s přípravou mezinárodních projektů a různých 
forem mezinárodní spolupráce. Seznámili jsme se se způsobem začlenění mezinárodní 
aktivity do ŠVP v jednotlivých ročnících. Tato škola má velmi dobré zkušenosti 
s programem eTwinning. V rámci eTwinningu se dají realizovat různé projekty, které při 
dobrém vybavení počítačových učeben nepotřebují žádné další investice a s programy je 
spojená minimální administrativa. O začlenění těchto projektů uvažujeme ve výuce 
anglického jazyka. 
 
Inovace kurikulárních dokumentů – práce jednotlivých týmů a členů pracovních týmů 
Vypracovali jsme inovované učební osnovy pro jednotlivé předměty v rámci daného 
zaměření vzdělávání s určením cíle předmětu, charakteristikou učiva, přínosu předmětu pro 
rozvoj klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat. Dále jsme se zabývali 
mezipředmětovými vztahy jednotlivých vyučovacích předmětů, průřezovými tématy, přesahy 
mezi předměty a vzájemným propojováním. Rozepsali jsme výsledky vzdělávání a učiva 
s počtem hodin pro dané učivo. Podle oborů vzdělávání jsme vzájemně spolupracovali 
s ostatními členy pracovních týmů a pravidelně jsme se scházeli ke společným konzultacím. 
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Problémy při realizaci projektu 
V našem studijním oboru veřejnosprávní činnost je požadováno, aby žáci na veřejnosti 
vystupovali slušně, vhodně se oblékali a kultivovaně se vyjadřovali ve styku s veřejností. 
V praxi je také požadována velmi dobrá komunikace ve dvou cizích jazycích (převážně 
v anglickém, francouzském nebo německém). Žáci se mají orientovat ve všech právních 
odvětvích, zejména v oblasti správního práva, ale pro tento studijní obor existuje neustále 
nedostatek vhodných učebnic. Naše legislativa se velmi často mění a učební materiály na 
tyto skutečnosti ani nemohou tak rychle reagovat. V odborných předmětech se učíme 
zpracovávat agendu, kterou vedou úřady a postupy správního řízení v různých oblastech 
správního práva. Znamená to pro nás pracovat s mnoha různými zdroji informací, 
spolupracovat s odborníky ve veřejné správě a využívat prostředky informační techniky. 
Přestože žáci získají maturitní zkoušku a prakticky tím obsáhnou požadavky vstupního 
vzdělávání pro úředníky územně samosprávných celků, není jim maturitní zkouška uznána 
jako zkouška rovnocenná. O uznání rovnocennosti mohou žádat nejdříve po ukončení 
bakalářského studia. 

 

 
 

Místo a datum  
Neratovice dne 30. 6. 2009 

Podpis  
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