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                     Závěrečná hodnotící zpráva 

 
 
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 

 
3. Zhodnocení práce 

Zhodnocení práce 
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Inovace kurikulárních dokumentů týkající se oboru vzdělání Kadeřník a jejich následné 
ověřování měly za cíl úpravu stávajících dokumentů, kterou si vyžádala praxe školy. Pro 
nutnou změnu hovořily nejen vlastní zkušenosti pedagogů, ale i nabyté poznatky z výuky 
v jiných školách, jejichž programy vzdělání odpovídají naší škole. 
Více jak rok ( od ledna 2009 do srpna 2010) se scházel příslušný pracovní tým složený jak 
z učitelů teoretického , tak praktického vyučování, aby společnou prací vytvořili takový 
školní vzdělávací program, který by lépe vyhovoval zejména potřebám praxe, respektive 
lepšímu uplatnění absolventů oboru vzdělání Kadeřník  na trhu práce. 
Ověřování inovovaných materiálů probíhalo paralelně ve dvou třídách K1A a  K1B, 
teoretická výuka probíhala  ve třídách společně, dělení se týkalo jazykové výuky a výuky 
IKT a VYV. V odborném výcviku byli žáci rozděleni vždy do dvou skupin pod vedením 
UOV.  
Činnost pracovního týmu se nesla v duchu snahy o sjednocení požadavků teoretického 
vyučování a odborného výcviku, přesto však docházelo k rozporům , např. v časovém plánu , 
zařazování nových témat apod. Právě soulad mezi teorií a praxí ve výuce se ukázal jako 
největší problém. Během tvorby a ověřování se konaly schůzky jednak celého pracovního 
týmu , tak schůzky pedagogů pracujících v různých oblastech vzdělávání.  
Důležitou pomoc pro práci členů týmu  představoval PC program SMILE, který umožnil  
jednotnou úpravu a možnost společné práce. Bylo rozpracováno učivo, průřezová témata, 
přesahy z a do předmětů, klíčové a odborné dovednosti. 
K průběžnému hodnocení činnosti posloužily hodnotící listy za každý vyučovací předmět a 
na jejich základech pak průběžné hodnotící zprávy . 
Zdařilým doplněním projektu byl realizovaný výjezd do partnerských škol, ve kterých 
probíhaly konzultace a výměny zkušeností . 
Výsledným materiálem jsou inovované dokumenty , které zajišťují absolventům oboru 
vzdělání Kadeřník maximální teoretickou a praktickou přípravu na  výkon povolání . 
 
 
 
Problémy při realizaci klíčové aktivity 
Jak již bylo výše uvedeno, v rámci pracovních schůzek docházelo ke sporům mezi 
jednotlivými pedagogy, zejména mezi učiteli teoretického a praktického vyučování- týkaly se 
zejména časového plánu, zařazování témat do ročníku. Stejně tak se objevily rozmíšky mezi 
pedagogy teoretického vyučování ohledně počtu hodin „svého“  předmětu. Tyto v drtivé 
většině konstruktivní diskuse však vedly ke kompromisům a sjednocení názorů. Je vidět, že 
se projevila profesionalita pracovníků a jejich zájem vytvořit dokument vyhovující 
především potřebám  budoucích absolventů oboru  Kadeřník. 
 
 
 

 

 
 

Místo a datum  
Neratovice dne 31.8.2010 
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Podpis  
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