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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] 850 500,-- 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 

 

 

V rámci klíčové aktivity 05, která byla zahájena 1.9.2009 probíhalo po celý školní rok 
ověřování inovovaných dokumentů oboru vzdělání prodavač. Výuka probíhala v jedné třídě 
označené KČP 1. V této třídě bylo na začátku školního roku 6 žáků oboru vzdělání prodavač. 
Na konci školního roku zůstali v tomto oboru vzdělání 4 žáci. Dva žáci ukončili studium pro 
nezájem o tento obor.  
Všeobecně vzdělávací předměty jsou vyučovány v celé třídě s výjimkou cizích jazyků a 
informační a komunikační technologie, kde se dělí na skupiny. 
Výuka odborných předmětů je rozdělena do skupin kuchařů, číšníků a prodavačů. 
Po celý školní rok byla spolupráce učitelů teoretického vyučování a odborného výcviku 
velice dobrá, průběžně vyhodnocovali návaznost učiva u jednotlivých tematických celků. 
Hodnocení bylo provedeno za každý vyučovací předmět k 30.6.2010, byly použity vlastní 
hodnotící listy. 
V rámci klíčové aktivity byl realizován výjezd do partnerských škol, kde byly konzultovány 
zkušenosti z realizace ověřování dokumentu. 
 
Problémy při realizaci klíčové aktivity 
Vyhodnocením hodnotících listů  bylo zjištěno, že většina klíčových i odborných kompetencí 
je naplňována. Průřezová témata jsou plněna v návaznosti na jednotlivé učební bloky 
v předmětech. Vyučující ve svých hodnotících listech nenavrhují žádné změny v učebních 
blocích, hodinové dotace jsou vyhovující. Zpracovaný ŠVP je hodnocen kladně. 
Největším problémem není uvádění nových myšlenek do vyučovacího procesu, ale nezájem 
mladých lidí učit se tomuto oboru vzdělání – prodavač. 
Na závěr lze konstatovat, že takto zpracovaný ŠVP odpovídá potřebám oboru vzdělání 
prodavač . 
 

 

 
 

Místo a datum  
Neratovice dne 30.6.2010 

Podpis  
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