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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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Hodnocení klíčové aktivity 05 – ověřování inovovaných dokumentů 
Celkové hodnocení  uvedené aktivity je součástí projektu a v jeho souladu také proběhlo.  
Ověřování se týkalo výuky ve dvou paralelních třídách, K1A,K1B. Výhodou pro hodnocení  
zejména v odborných předmětech je výuka stejnými pedagogy, kteří si tak mohou vyměňovat 
zkušenosti z třídních kolektivů. Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů, zejména českého 
jazyka a německého jazyka byla v jedné třídě poznamenána střídáním vyučujících v průběhu 
školního roku . V těchto předmětech došlo k problematickému plnění časového plánu . 
Ukazuje , že na plnění všech kompetencí v ŠVP má také vliv složení tříd, neboť v každé ze 
zmiňovaných tříd se pracovalo různě, svoji roli hraje zájem o obor. Podkladem pro 
hodnocení  se staly hodnotící listy za každý vyučovací předmět.  Hodnotící listy mj. obsahují 
návrhy na případné změny v ŠVP, příkladem je změna pořadí témat v odborných předmětech 
( vodová ondulace dříve než preparace), snížení nároků na výuku angličtiny, více se věnovat 
opakování pravopisu v českém jazyce, podpořit témata týkající se životního stylu v občanské 
nauce. Tyto navrhované změny budou zapsány do ŠVP a ověřování  těchto změn se bude 
realizovat od září 2010. 
Celkově lze uvést, že není třeba zásadně měnit inovované dokumenty, dílčí změny se 
realizují průběžně. 
V rámci  klíčové aktivity byl realizován výjezd do partnerských škol, ve kterých se 
konzultovaly zkušenosti z realizace ověřování dokumentů.    
 
 
 

Problémy při realizaci klíčové aktivity 
Po vyhodnocení jednotlivých hodnotících listů za každý vyučovací předmět se ukazuje 
skutečnost, že klíčové kompetence jsou naplňovány, reakce vyučujících na inovované 
dokumenty jsou pozitivní, návrhy dílčích změn budou zapracovány a realizované v příštím 
školním roce. Problémy se objevují  v přípravě žáků, vyučující často zápasí s nezájem žáků,  
následně se objeví i problémy v časovém harmonogramu. 
Inovovaný ŠVP splňuje požadavky na výuku a zajišťuje získání kompetencí stanovených 
RVP.  

 

 
 

Místo a datum  
Neratovice dne 30.6.2010 

Podpis  
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