
 

 
 

 1 
„Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“.  

 

 

ZHODNOCENÍ PRÁCE 

 
 
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 učitel odborného výcviku 
Telefonní číslo/Fax 315663564 
E-mail jhollanova@sosasou.cz 
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3. Zhodnocení práce 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 04 Inovace kurikulárních dokumentů SOŠ a 
SOU Neratovice 
Přes počáteční nedůvěru  kolegů k významu zpracování nových učebních dokumentů byla 
práce v kolektivu pro všechny velkým přínosem. Ke zpracování jsme přistupovali 
zodpovědně, využili jsme možnosti zapracovat do učebních celků své požadavky vzhledem 
ke změnám náročnosti oboru, vzhledem k požadavkům partnerů z pracovišť OV. Sjednotili 
jsme návaznost teoretického vyučování a odborného výcviku. Pedagogičtí pracovníci si 
navzájem vyměnili své zkušenosti z práce s žáky, které  mohli zapracovat do ŠVP. 
Průběžně jsme se scházeli i mimo oficiálně svolané schůzky a diskutovali o dalších 
postupech naší práce. Nyní, s odstupem času se vracíme k určitým tématům, které se snažíme 
propojit v učebním dokumentech s teoretickým vyučováním a naopak.  
 
 
 
 
 
Problémy při realizaci projektu 
 
Největší problémy byly sjednotit časově schůzky týmu. U některých kolegů nechuť cokoliv 
měnit na zaběhnutých pravidlech, přizpůsobit se změnám jak v úrovni teoretického 
vyučování, tak v požadavcích partnerů na pracovištích odborného výcviku. I přes tyto 
problémy hodnotím práci celého týmu kladně a určitě byla pro všechny zúčastněné přínosem. 
V této fázi projektu si uvědomujeme, že naše práce nekončí, ale že v příštím školním roce 
musíme v praxi  průběžně vyhodnocovat nové učební dokumenty. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Místo a datum  
Neratovice dne 25.6.2009 

Podpis  
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