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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] 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 

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 práce 

Práce na vytváření nových učebních dokumentů přinesla kolegům mnoho dalších podnětů ke 
zkvalitnění svých vyučovacích postupů, mnoho dalších možností jak zaujmout a inspirovat 
žáky v oboru vzdělání prodavač.  V učebních dokumentech se nám podařilo propojit 
teoretickou část a praktickou část s požadavky partnerů z praxe na vyučené pracovníky. 
Tím, že se všichni pedagogičtí pracovníci podíleli na vytváření nových učebních dokumentů 
mohou nyní posoudit, jak se jim podařilo své připomínky a názory zapracovat  a jak toto 
všechno mohou nyní ve své práci uplatnit. 
 
 
 
 
 
 
Problémy při realizaci klíčové aktivity 
Největší problém při realizaci nových myšlenek bude asi  nezájem mladé generace učit se 
oboru vzdělání prodavač. Nároky na žáky se musí dle jednotlivců upravovat, tím se zvyšují 
požadavky na práci pedagogických pracovníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Místo a datum  
Neratovice dne 30.9.2009 

Podpis  
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