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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 

Jiří Šimek 

Funkce v projektu Koordinátor oboru vzdělání 
Funkce organizaci VUOV 
Telefonní číslo/Fax 721624506 
E-mail jsimek@sosasou.cz 

 
3. Zhodnocení práce 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 04-inovace kurikulárních  dokumentů SOŠ a 
SOU Neratovice 
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     Hlavní důvod, proč tvorba nových učebních dokumentů byla přínosem pro školu a její 
vzdělávací činnost, je zřejmá již z údajů shromážděných v průběhu realizace tohoto úkolu. 
Ze vzájemné spolupráce pedagogických pracovníků teoretického a praktického vyučování 
vznikl materiál, ve kterém byly aplikovány nejen vlastní zkušenosti  všech zúčastněných, ale 
i zkušenosti získané na školách s identickým zaměřením. 
     Všichni členové realizačního týmu se snažili zapracovat do nových učebních dokumentů 
učivo tak, aby výuka studentů a jejich připravenost na budoucí povolání vyhovovala 
současným vývojovým trendům v oblasti stavebnictví. 
     Je důležité, aby na vědomosti získané v teoretickém vyučování okamžitě navazovaly 
učební celky s jejich aplikací v odborném výcviku. Návaznost teoretického vyučování a 
odborného výcviku v nových učebních dokumentech byla splněna.    
 
 
Problémy při realizaci projektu 
 
     Vzhledem k tomu, že všichni členové realizačního týmu byli profesionálové ve svém 
oboru a měli zájem spolupracovat, vzájemná komunikace při vytváření nových učebních 
dokumentů byla konstruktivní, tvořivá a v rámci drobných kompromisů docházelo vždy ke 
shodě všech zúčastněných. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Místo a datum  
Neratovice dne 25.6.2009 

Podpis  
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