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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 

Jiří Šimek 

Funkce v projektu Koordinátor oboru vzdělání Zedník 
Funkce organizaci VUOV 
Telefonní číslo/Fax 721624506 
E-mail jsimek@sosasou.cz 

 
3. Zhodnocení práce 

Zhodnocení práce 

 
V rámci klíčové aktivity 05, která byla zahájena od 1.9.2009, pokračuje další ověřování 
inovovaných dokumentů oboru vzdělání Zedník. K hodnocení byly použity vlastní hodnotící 
listy za každý vyučovaný předmět . 
Prozatím můžeme konstatovat, že výuka probíhá bez vážnějších  problémů, v souladu 
s osnovami ŠVP. 
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Problémy při realizaci klíčové aktivity 
Poznatky z ověřování se stávají výstupem z klíčové aktivity 05. Tato zpráva  vychází 
z poznatků pedagogů, z porovnání teorie a praxe. Souhrnně lze říci, že dochází k mírným 
nedostatkům v časových plánech způsobené odchodem pedagogů v oblasti jazykového 
vzdělávání. Naplňování jednotlivých kompetencí je částečné i úplné dle realizace obsahu 
vzdělávání.Ačkoli lze říci, že inovovaný ŠVP splńuje požadavky na výuku, přeci jen 
v některých oblastech vzdělávání se ukazují nedostatky, které bude třeba v ŠVP upravit. 
V jazykovém vzdělávání je třeba  podpořit samostatnost v praktických činnostech, 
v matematice je podán návrh na výuku v blocích – mohla by se tím naplnit rozdílnost 
v požadavcích u jednotlivých oborů. 
Celkově však lze říci, že ŠVP odpovídá potřebám vzdělání. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Místo a datum  
Neratovice dne 31.3.2010 

Podpis  
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