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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] 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 

Zhodnocení práce 
Ve školním roce 2008/2009 jsme začali vytvářet nové studijní materiály pro obor vzdělání 
prodavač. Po celý školní rok jsme se scházeli na realizačních schůzkách. Učitelé teoretických 
předmětů  a odborných předmětů mezi sebou spolupracovali a propojovali učivo navzájem.  
Na začátku naší práce bylo nutné prostudování RVP oboru vzdělání prodavač. Následovalo 
proškolení všech zainteresovaných pedagogických  pracovníků v programu SMILE 
odborným lektorem. Hned na začátku jsme si museli vytyčil cíle, které jsme chtěli v nových 
dokumentech dosáhnout. Co je třeba pozměnit, ale které části jsou potřeba vytvořit zcela 
nově. V této fázi jsme spolupracovali se sociálními partnery např. zástupci obchodů, úřadu 
práce apod. 
Do učebních dokumentů byly zapracovány poznatky a informace získané ze škol, které jsme 
v rámci zpracovávání nových učebních dokumentů navštívili. 
Realizačním týmem byly pečlivě probírány návaznosti teoretického vyučování a odborného 
výcviku. Do ŠVP byly rozpracovány tématické celky, průřezová témata, přesahy z a do 
předmětů, klíčové a odborné kompetence.  Byly pečlivě přiřazeny výsledky vzdělávání. 
Vytvořili jsme si časový harmonogram, který jsme pečlivě dodržovali po celou dobu 
vytváření ŠVP. 
K ověřování inovovaných dokumentů oboru vzdělání byly použity vlastní hodnotící listy za 
každý vyučovací předmět. Vyhodnocením bylo zjištěno, že ve většině předmětů jsou 
naplňovány klíčové i odborné kompetence, rozvržení tematických celků vyhovuje 
teoretickému vyučování v návaznosti na odborný výcvik 
Největší přínos pro práci s novými dokumenty je to, že komunikace mezi TV a OV se velice 
prohloubila, učitelé se naučili respektovat navzájem práci druhých kolegů. 
Po roce práce s novými dokumenty jsme se ujistili, že při práci s žáky v oboru vzdělání 
prodavač, může náš absolvent být kvalifikovaným odborníkem ve své profesi. 
 
 
 
Problémy při realizaci projektu 
Problémy, které se vyskytly při tvorbě ŠVP jsme ihned řešili a nijak neovlivnili naši práci. 
Celkově lze konstatovat, že nový ŠVP splnil očekávání. 
 
 
 
 

 
 

 

Místo a datum  
Neratovice dne 31.8.2010 

Podpis  
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