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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. Ilona Habartová 

Funkce v projektu Koordinátor oboru vzdělání kadeřník 
Funkce organizaci Zástupce ředitele TV SOU 
Telefonní číslo/Fax   721540745                       
E-mail ihabartova@sosasou.cz 

 
3. Zhodnocení práce 

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity 04-inovace kurikulárních  dokumentů SOŠ a 
SOU Neratovice 
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Klíčová aktivita 04 Inovace kurikulárních dokumentů byla a je zaměřena na  úpravu 
stávajících dokumentů. Praxe školy ukázala potřebu inovace, a to zejména v oblasti  
osnov teoretického a praktického vyučování. Pro nutnou změnu hovořily nejen vlastní 
zkušenosti pedagogů, ale i nabyté poznatky  z výuky v jiných školách, jejichž programy 
vzdělávání odpovídají naší škole.  
Pomocí PC programu SMILE byl vytvořen dokument, který lépe odráží potřeby sociálních 
partnerů, umožňuje absolventům lepší zapojení do praktického, ale i občanského života. 
Realizace  se zúčastnili pedagogové teoretického vyučování i učitelé odborného výcviku. 
Bylo nutné vzájemného pochopení, aby došlo k souladu mezi teorií a praxí. Během tvorby se 
konaly schůzky pracovního týmu oboru vzdělání kadeřník i schůzky členů pracujících 
v různých oblastech vzdělávání.  
Cílem aktivity bylo vytvoření inovovaného školního vzdělávání oboru vzdělání kadeřník –
tento cíl byl naplněn. 
 
Problémy při realizaci projektu 
Přes určité organizační problémy, např. personální změna v pracovním týmu , a také 
nedůvěru pedagogů ke smyslu inovace dokumentu se podařilo postupem času vytvořit tým, 
který měl  a má zájem o konstruktivní řešení  problémů souvisejících s tvorbou dokumentu. 
Negativním faktorem se jevila pracovní vytíženost vedoucí učitelky OV, která byla nucena 
zastupovat nemocné kolegyně na provozovnách. Z toho důvodu byly překládány termíny 
schůzek, vázla spolupráce s vyučujícími v oblasti teoretické výuky. 
Přesto lze hodnotit činnost při realizaci projektu kladně . 
 

 
 
 
 
 

 

Místo a datum  
Neratovice dne 25.6.2009 

Podpis  
 

 
 
 
 
 
                          ………………………………. 

 


