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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 
Funkce organizaci VUOV 
Telefonní číslo/Fax 721624506 
E-mail jsimek@sosasou.cz 

 
3. Zhodnocení práce 

Zhodnocení práce 
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Hodnocení klíčové aktivity 05 - ověřování inovovaných dokumentů proběhlo v souladu s 
projektem. K hodnocení byly použity hodnotící listy za každý vyučovaný předmět. Není čas 
na plnění teoretických kompetencí v TEV, vhodné by bylo zařazení samostatného předmětu 
Péče o zdraví. Navrhované dílčí změny vyučující zapracovali do ověřovaných dokumentů, 
k jejich realizaci dojde od nového školního roku. 
V odborném výcviku je realizace ŠVP hodnocena pozitivně vzhledem k lepšímu propojení 
teorie a praxe. Změny ŠVP v oblasti praktického vzdělávání nejsou potřebné, ale je nutné 
propojení s partnerskými firmami.  
V rámci klíčové aktivity byl realizován výjezd do partnerských škol, kde byly konzultovány 
zkušenosti z realizace ověřování dokumentů. 
 
 
 
Problémy při realizaci klíčové aktivity 
Vyhodnocením hodnotících listů bylo zjištěno, že ve většině předmětů jsou naplňovány 
klíčové i odborné kompetence a průřezová témata dle plánu. Ohlasy vyučujících na 
ověřování inovovaných ŠVP jsou kladné, v některých případech jsou podávány návrhy na 
změny hodinové dotace pro jednotlivé celky v rámci předmětu a na další formy vzdělávání 
jako např. výuka v blocích. Problémy se  objevily ve třídách, kde v předmětu tělesná 
výchova, který je převážně pohybově zaměřen, zazněla potřeba zařadit téma s problematikou 
zdraví a s ní související faktory.  V odborném výcviku plnění osnov závisí na materiálovém 
zabezpečení (finančních možnostech školy). Nutnost vyhledávání produktivních prací, 
spolupráce se smluvními pracovišti a zde tyto finančně náročná témata plnit. Z tohoto 
důvodu je nutné umožnit zařazování jednotlivých témat dle poptávky těchto prací. 
Celkově však lze říci, že ŠVP odpovídá potřebám vzdělání. Realizace projektu byla přínosná 
pro zvýšení kvality vzdělávání v oboru zedník. 
 
 
 

 

 
 
 

 

Místo a datum  
Neratovice dne 30.6.2010 

Podpis  
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