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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. 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. Zhodnocení práce 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity                        04 Inovace kurikulárních dokumentů 
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V rámci klíčové aktivity 04 Inovace kurikulárních dokumentů došlo vytvoření inovovaných 
osnov. Osnovy byly  vytvořeny v programu SMILE, v jehož užívání byli všichni účastníci 
proškoleni.. Byl vytvořen inovovaný učební plán oboru vzdělání kuchař-číšník, byly 
zpracovány vzdělávací celky, výstupy vzdělávání, průřezová témata, přesahy mezi předměty 
a klíčové a odborné kompetence. V průběhu tvorby docházelo ke schůzkám pracovních 
týmů, probíhaly konzultace ke sjednocení formální úpravy a obsahu. Výsledkem aktivity 
aktivity 04 Inovace kurikulárních dokumentů je dokument, který bude součástí inovovaného 
školního vzdělávacího programu oboru vzdělání kuchař-číšník. 
 
 
 
 
Problémy při realizaci projektu 
Při zahájení realizace klíčové aktivity 04 Inovace kurikulárních dokumentů došlo ke změně 
na pozici vedoucí pracovního týmu – všeobecně vzdělávací předměty – český jazyk z důvodu 
dlouhodobé nemoci. Další dlouhodobá nemoc ovlivnila tvorbu v oblasti všeobecně 
vzdělávací předměty – občanská nauka. Občasné problémy byly způsobeny přetížením 
počítačové sítě, kdy došlo ke ztrátám vypracovaných částí dokumentů. Závažné problémy při 
realizaci této klíčové aktivity nenastaly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Místo a datum  
Neratovice dne 26.6.2009 

Podpis  
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