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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 

Ing. Jiří Mánek 

Funkce v projektu 

Koordinátor oboru vzdělání automechanik, vedoucí 
pracovního týmu odborných předmětů, člen pracovního 
týmu odborných předmětů. 

Funkce organizaci Zástupce ředitelky pro odborný výcvik 
Telefonní číslo/Fax 315 663 349 / 315 684 145 
E-mail jmanek@sosasou.cz 

 
3. Zhodnocení práce 

Zhodnocení práce 
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Došlo k ukončení inovace kurikulárních dokumentů školy, byl doplněn a přepracován školní 
vzdělávací program oboru vzdělání automechanik. Byla provedena stylistická kontrola a 
sjednoceny používané formulace. Celý inovovaný ŠVP byl vytištěn a předán ředitelce školy. 
V současné době se zahájila praktická kontrola plnění ŠVP po jednotlivých předmětech 
z hlediska vhodnosti osnov jednotlivých předmětů, časové dotace, používaných učebních 
textů, učebních pomůcek, prostorů pro výuku, didaktických pomůcek a v části odborného 
výcviku využívání nově vybudovaných nebo přebudovaných dílen tak, aby byl naplněn cíl se 
kterým byl tento ŠVP zpracován. 
 
Problémy při realizaci klíčové aktivity 
 
Přetrvávají nedostatky při využívání programu SMILE uvedené v minulém hodnocení. 
Z hlediska využívání inovovaného ŠVP zatím nelze pro krátký časový úsek hodnotit jak se 
v praxi osvědčuje. Při kontrolách teoretické výuky a odborného výcviku se využívají nově 
zpracované osnovy předmětů včetně učebních a dílenských pomůcek, specializovaných 
učeben a dílen. 
 

 

 
 

Místo a datum  
Neratovice dne 29.9.2009 

Podpis  
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