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ZÁVĚREČNÉ 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 

Ing. Jiří Mánek 

Funkce v projektu 

Koordinátor oboru vzdělání automechanik, vedoucí 
pracovního týmu odborných předmětů, člen pracovního 
týmu odborných předmětů. 

Funkce organizaci Zástupce ředitelky pro odborný výcvik 
Telefonní číslo/Fax 315 663 349 / 315 684 145 
E-mail jmanek@sosasou.cz 

 
3. Zhodnocení práce 

Zhodnocení práce 
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V období od 1.1.2009 došlo k úplnému přepracování a doplnění školního vzdělávacího 
programu pro obor vzdělání automechanik, byl zvolen předmětový způsob učebního plánu. 
Výrazně byly přepracovány části v oblasti materiálního zajištění výuky a provádění 
závěrečných zkoušek, kdy díky vybudování diagnostické učebny doplněné o realizaci 
praktických úkolů na podvozku, převodných ústrojích a motorech automobilů, jsme schopni 
realizovat praktickou závěrečnou zkoušku v dílnách školy za řízení UOV. Současně s tím 
jsme rozšířili možnosti využití kapacit svářečské školy pro tento obor a nabízíme žákům 
získání jednotlivých oprávnění ke svařování a tím rozšíření jejich profesních znalostí a 
dovedností. Při ověřování školního vzdělávacího programu v uplynulém školním roce jsme 
zjistili, že v oblasti odborného vzdělávání za 1. ročník je program zpracován dobře a není 
nutné provádět žádné změny, jen je nutné v plné míře využívat technické prostředky výuky. 
U všeobecně vzdělávacích předmětů se objevily dílčí nedostatky ve výuce cizích jazyků, 
které nejsou způsobeny špatnou strukturou hodin, ale vstupní znalosti žáků jsou na podstatně 
nižším stupni než předpokládá rámcový vzdělávací program v návaznosti na výstupy ze 
základní školy. Došlo k dílčí úpravě náplně hodin a posunutí témat, více času je věnováno 
opakování probírané látky 
 
Problémy při realizaci klíčové aktivity 
 
Projevil se dílčí problém s využíváním programu SMILE, kdy při souběžné práci na více 
programech nedocházelo k ukládání zpracovaných částí. Klíčové kompetence byly postupně 
naplněny ve všeobecně vzdělávacích  tak v odborných předmětech. Průřezová témata jsou 
plněna v návaznosti na učební bloky předmětů a jednotlivé ročníky. 
 

 

 
 

Místo a datum  
Neratovice dne 31.8.2010 

Podpis  
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