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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 
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Klíčová aktivita 05, která probíhá od 1.9.2009, je věnována ověřování inovovaných  
dokumentů  oboru vzdělání kadeřník. Výuka probíhá v paralelních třídách K1A a K1B, 
teoretická výuka probíhá ve třídách společně, dělí se pouze na jazyky, IKT a VYV. OV 
probíhá  ve dvou skupinách pod vedením UOV. Během uplynulého období (2 měsíce) bylo 
provedeno pouze jedno hodnocení plnění ŠVP,  podkladem pro hodnocení byly vlastní 
hodnotící listy za každý vyučovací předmět. Tyto listy na základě svých zkušeností vytvářeli 
učitelé TV a učitelé OV.  
 
 
 
 
Problémy při realizaci klíčové aktivity 
Výstupem z klíčové aktivity 05 jsou poznatky z ověřování kurikulárních dokumentů. 
Následná výsledná zpráva vychází právě z těchto poznatků pedagogů . Souhrn z hodnotících 
listů vykazuje jen mírné nedostatky v časovém plánu ( exkurze, prázdniny nemoc 
vyučujících),  naplňování  kompetencí je dle předmětů buď částečné nebo úplné.  
 Pedagogy uvedené poznatky se týkají vlastního posuzování vhodnosti začlenění 
jednotlivých témat, možnosti zvýšení časové dotace k tématům , lepší koordinace obsahu 
vzdělávacích jednotek ve vztahu teorie a odborného výcviku. 
Ačkoli zatím nemohou pedagogové hodnotit inovované dokumenty jako celku, první ohlasy 
na tyto dokumenty jsou různorodé a jsou podmíněny osobním přístupem k výuce. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Místo a datum  
Neratovice dne 13.11.2009 

Podpis  
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