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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] 722 925,-- 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, vedoucí 
pracovního týmu pro jazykové vzdělávání – ČJL a 
vedoucí  pracovního týmu pro společenskovědní 
vzdělávání - OBN 

Funkce organizaci Zástupce ředitele TV SOU 
Telefonní číslo/Fax 315665314 
E-mail ihabartova@sosasou.cz 

 
3. Zhodnocení práce 
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Klíčová aktivita 04  Inovace kurikulárních dokumentů byla zaměřena na úpravu stávajících 
dokumentů. V procesu tvorby inovovaných osnov se vycházelo z vlastních zkušeností tvůrců 
( učitelů teorie a odborného výcviku v oboru vzdělání kadeřník) a z potřeby upravit výuku 
tak, aby odpovídala současným potřebám praxe. V rámci pracovních schůzek tak členové 
týmů projednávali jednotlivé změny, které by lépe těmto potřebám vyhovovaly. Ne vždy 
jednání probíhala v klidné atmosféře, např. diskuse o počtu hodin byly složité, ale došlo ke 
kompromisům , a tak i k vytvoření dokumentu. Velmi složité se ukázaly grafické úpravy 
v PC programu SMILE. Jazyková korekce v jednotlivých částech dokumentu byla také 
nanejvýš nutná. Závěr aktivity se již nesl v duchu začlenění inovovaných osnov do učebních 
plánů. 
 
 
 
 
 
 
Problémy při realizaci klíčové aktivity 
Dokončovací práce na realizaci klíčové aktivity se již obešly bez vážných problémů, jen 
občas se objevily nedostatky v časovém harmonogramu.  I ten však nakonec byl splněn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Místo a datum  
Neratovice dne 30.9.2009 

Podpis  
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