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VÝJEZDNÍ ZHODNOCENÍ PROJEKTU  

A PŘENOS ZKUŠENOSTÍ 

 

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 

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 akci 

Organizátor akce: 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, 
Školní 664 

IČ/DIČ: 68383495 

Účastníci akce: Ing. Hrejsová Marcela, SOŠ a SOU Neratovice, vedoucí 
projektového týmu 
Mgr. Habartová Ilona, SOŠ a SOU Neratovice, koordinátor oboru 
vzdělání kadeřník, 
Ing. Mánek Jiří, SOŠ a SOU Neratovice, koordinátor oboru 
vzdělání automechanik, 
Mgr. Mrzílková Lenka, SOŠ a SOU Neratovice, koordinátor oboru 
vzdělání kuchař – číšník, 
Mgr. Holečková Květa, koordinátor oboru vzdělání 
veřejnosprávní činnost, 
Hollanová Jaroslava, koordinátor oboru vzdělání prodavač, 
Šimek Jiří, koordinátor oboru vzdělání zedník, 
Lebedová Vlasta, administrativní a ekonomický manažer 
Černá Vlasta, vedoucí odborného výcviku oboru vzdělání 
kadeřník 

Termín: 19. 5. – 21. 5. 2010 

Ubytování: Areál Botanika, Horní Bezděkov 154, 273 51 Unhošť 
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19. 5. 2010 – 10.00 hod.  
Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno-Vrapice, Vrapická 53, 
sedl.reditel@volny.cz  
Obor vzdělání: Prodavačské práce 

Oběd: OU a PŠ Vrapice 

19.5.2010 – 13.00 hod. 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, 
náměstí Edvarda Beneše 2353  
skola@sosasoukladno.cz 
Obor vzdělání: Veřejnosprávní činnost 

Návštěva  kadeřnické provozovny Kladno 

Ubytování v areálu Botanika Unhošť 

17.00 hod.:  beseda s pracovnicí KÚ, OŠS, 
 Ing. Mgr. Bc. Evou Urbanovou   

Večeře: grilování OU a PŠ Vrapice 

20. 5. 2010 – 9.00 hod. 
Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J.Šípka 187  
skola@sousto.cz           
Obor vzdělání: Kadeřník 

Oběd: SOS Stochov 

20. 5. 2010 v 13.00 hod.                                             
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, U 
Hvězdy 2279   
marta.malcova@iol.cz 
Obor vzdělání: Zedník 

15.00 hod. odpočinkový  program 

Večeře: Areál Botanika 

21. 5. 2010 – 8.00 hod. 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská 
967,  
reditelstvi@sou-dubska.cz 
Obor vzdělání: Automechanik 

Oběd: SOŠ a SOU Hlinky 

Program: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 5. 2010 v 11.00 hod. 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, 
Okružní 1404 
sirova@soshlinky.cz 
Obor vzdělání: Kuchař- číšník 
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Trasa cesty: 

Den Počátek cesty Konec cesty 

19.5. Školní 664, Neratovice Zborovská 11, Praha 5 
 Zborovská 11, Praha 5 Vrapická 53, Kladno - Vrapice 

 Vrapická 53, Kladno - Vrapice provozovna školy, I. Olbrachta 2809, Kladno 

 provozovna školy, I. Olbrachta 2809, Kladno náměstí Edvarda Beneše 2353, Kladno 

 náměstí Edvarda Beneše 2353, Kladno Areál Botanika, Horní Bezděkov  

 Areál Botanika, Horní Bezděkov  Vrapická 53, Kladno - Vrapice 

 Vrapická 53, Kladno - Vrapice Areál Botanika, Horní Bezděkov  

20.5. Areál Botanika, Horní Bezděkov  Střední škola řemesel a služeb, Stochov  

 Střední škola řemesel a služeb, Stochov  U Hvězdy 2279, Kladno 

 U Hvězdy 2279, Kladno Areál Botanika, Horní Bezděkov  

21.5. Areál Botanika, Horní Bezděkov  Dubská 967, Kladno 

 Dubská 967, Kladno Okružní 1404, Beroun  

 Okružní 1404, Beroun  Školní 664, Neratovice 
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3. Ubytování 

 

Ubytování: Areál Botanika, Horní Bezděkov 154,  273 51 Unhošť 

Odkaz na mapu: Mapa 

 

      

 

         

Ubytování bylo zajištěno v Areálu Botanika v Horním Bezděkově u Unhoště. Areál 
nabízí ubytování v 16 čtyřhvězdičkových apartmá v rodinném prostředí Vily Botanika a v 
Hotelu Botanika. Multifunkční komplex s bohatým sportovním zázemím je citlivě zasazen do 
prostředí křivoklátských lesů.  

Na rozlehlém pozemku se kromě Hotelu Botanika a Vily Botanika nachází hned několik 
sportovišť - vyhřívaný venkovní bazén, tenisové kurty i krytá tenisová hala, devítijamkové 
golfové hřiště nebo koňské stáje.  

Pro vyznavače wellness nabízí Areál Botanika špičkové relaxační centrum, jehož součástí jsou 
sauna, vířivý bazén, posilovna nebo kosmetické a masážní studio.  

Areál Botanika je ideálním místem pro konání svatebních obřadů i hostin, firemních 
prezentací, školení a pro pořádání dalších společenských událostí: promocí, podnikových, 
soukromých a zahradních párty. 
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Ubytování 

Kapacita ubytování čítá 50 lůžek ve dvou samostatných objektech. Prvním z nich je Hotel 
Botanika ****, který nabízí čtrnáct pokojů. Vila Botanika **** disponuje celkem pěti 
apartmá.  

 Všechny pokoje jsou vybaveny minibarem a televizí se satelitním příjmem. V recepci je k 
dispozici počítač se stálým připojením k internetu.  

 Snídaně se podává jednak ve stylové golfové kavárně Vila Botanika nebo (v letních měsících) 
na venkovní terase. 
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Restaurace 

           

Samozřejmou součástí Areálu Botanika je stylová restaurace s pestrou nabídkou mezinárodní 
kuchyně a grilovaných specialit. Hosté mohou sledovat umění kuchařů a případně se na 
přípravě svého pokrmu aktivně podílet. Restaurace je denně otevřena jen přes hlavní 
turistickou sezonu. 

  

Celkem kapacita: 145 míst 

Bar: 15 míst 

Salonek: 10 míst 

Zahradní posezení: 40 míst2 

Restaurace: 80 míst 

 
Služby 

 
Areál Botanika je ideálním místem pro pořádání společenských akcí: svateb, promocí, večírků, 
podnikových setkání, zahradních slavností nebo prezentací firem. Dominantou areálu je 
zastřešený letní altán (100 míst k sezení) se zahradním grilem, krbem a udírnou. 

  

                                                      

  
Součástí komplexu jsou také lázně, kde naleznete venkovní bazén, saunu nebo vířivou vanu 
Whirpool. Na přání našim hostům hotel zajistí třeba manikúru, pedikúru, masáže a další 
zkrášlovací a relaxační služby. Školící centrum má kapacitu cca 70 míst, k dispozici je flipchart, 
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plátno na projekci, dataprojektor, ozvučení vč. DVD, internet, možnost zatemnění místnosti a 
sociální zařízení. 

  

            

Kouzelné okolí areálu je jako stvořené pro pěší turistiku či projížďky na horském kole, 
rybaření i jízdy na koni. Na milovníky sportu přímo v Areálu Botanika čeká: 

   Tenisový kurt venkovní 
   Tenisový kurt v kryté hale 

   Devítijamkové golfové hřiště 
   Golfový Driving Range 
   Lanové centrum – adrenalinový sport (na objednávku předem) 
   Beach Volleyball  
   Cykloturistika 
   Projížďka na koni 
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4. Program návštěv škol 

19. 5. 2010 – 10.00 hod.: 

Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno - Vrapice, Vrapická 53 

 
 
 

Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-51-E/001 
Kuchařské práce 65-52-E/001 

Květinářské práce - květinářské a aranžérské práce 41-52-E/008 

Malířské, lakýrnické a natěračské práce-malířské a natěračské práce 36-57-E/005 

Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce 69-55-E/005 

Praktická škola dvouletá 78-62-C/002 

Prodavačské práce 66-51-E/003 

Provoz společného stravování 65-51-E/501 

Řeznické a uzenářské práce 29-56-E/002 

Stavební výroba 36-67-E/503 

Tesařské a truhlářské práce-truhlářské práce ve stavebnictví 33-56-E/004 

Zahradnická výroba 41-52-E/510 

Zámečnické práce ve stavebnictví 23-51-E/005 

Zednické práce 36-67-E/001 

 

Telefon: 312285533 

E-mail: reditelka@ouvrapice.cz 

Fax: 312285770 

WWW: http://www.ouvrapice.cz 
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Ředitel: Sedláková Ivana, Mgr. 

Obory vzdělání: Prodavačské práce 

Odkaz na mapu: Mapa 
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19. 5. 2010 – 13.00 hod.: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353 
 

 
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno připravuje v teoretickém i v praktickém 
vyučování své studenty a učně pro budoucí výkon povolání v oborech kuchař-číšník pro pohostinství, 
aranžér, prodavač, obchodník, sociální pracovník, pečovatel, pracovník v poštovním či peněžním 
ústavu, úředník. Kromě čtyřletých maturitních a tříletých učebních oborů nabízí škola možnost 
denního i dálkového nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou. 
 

Sociální péče - sociálněsprávní činnost 75-41-M/004 

Sociální péče - pečovatelská činnost  75-41-M/003 

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 

Logistické a finanční služby 37-42-M/01 

Kuchař - číšník 65-51-H/01 

Obchodník 66-41-L/01 

Společné stravování - studium denní (nást.) 65-41-L/504 

Podnikání - studium denní (nást.) 64-41-L/524 

Podnikání - studium dálkové (nást.) 64-41-L/524 
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Telefon: 312249021 

E-mail: skola@sosasoukladno.cz 

Fax: 312247436 

WWW: http://www.sosasoukladno.cz 

Ředitel: Střihavka Radek, Mgr. 

Obory vzdělání: Veřejnosprávní činnost 

Odkaz na mapu: Mapa 
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20. 5. 2010 – 9.00 hod. 

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J.Šípka 187 

 
 

Střední škola služeb a řemesel (SŠSaŘ) má sídlo ve městě Stochově. Stochov leží ve Středočeském 

kraji  při západní hranici okresu Kladno. Je třetím největším městem v okrese, je znám jako město s  

velkým množstvím  veřejné zeleně, má bohatou historii a v současné době vede i  bohatý kulturní, 

společenský a sportovní život. Ve městě žije přibližně pět a půl tisíce obyvatel. 

Má výhodnou polohu v klidném prostředí na rozhraní regionů Kladenska a Rakovnicka  a výhodné 

autobusové i vlakové spojení. Škole umožňuje nabízet vzdělávání žákům z Kladna, Slaného, Prahy a  

Rakovníka i  žákům z venkovských oblastí těchto regionů. Zájemcům z hůře dopravně dostupných 

míst škola poskytuje  ubytování v Domově mládeže s kapacitou 78 lůžek. 

 

Hotelnictví  65-42-M/01 

Instalatér 36-52-H/01 

Kadeřník 69-51-H/01 

Klempíř 23-55-H/01 

Kosmetické služby 69-41-L/01 

Kuchař - číšník 65-51-H/01 

Operátor skladování 66-53-H/01 

Podnikání - (nást.) 64-41-L/51 

Podnikání - dálková forma vzdělávání (nást.) 64-41-L/51 

Zedník 36-67-H/01 
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Telefon: 312651269 

E-mail: skola@sousto.cz 

Fax: 312651338 

WWW: http://www.sousto.cz 

Ředitel: Mejtská Irena, Mgr. 

Obory vzdělání: Kuchař číšník, kadeřník 

Odkaz na mapu: Mapa 
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20. 5. 2010 v 13.00 hod.  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, U Hvězdy 2279 

 

SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno má více než padesátiletou tradici. Učiliště bylo založeno v r. 1952 jako 
vzdělávací zařízení národního podniku Průmstav. V r. 1964 získala škola vlastní budovu. Tato budova 
je již šestým rokem bez přerušení výuky rekonstruována, což klade nemalé požadavky na 
zaměstnance i studenty. 

Od r. 1979 se z učňovské školy stalo Střední odborné učiliště, které spolu se střediskem praktického 
vyučování v Praze - Vysočanech připravovalo chlapce pro stavařská povolání. V Kladně to byli zedníci, 
tesaři, malíři a v Praze profese přidružené:  

klempíři,elektromechanici,lakýrníci,pokrývači. 
Osmdesátá léta dala učňovskému školství zelenou. SOU se rozrostlo na učební závod a rozšířilo svoje 
odloučená pracoviště o Mladou Boleslav, Hořovice a Sedlčany. 

V letech 1987 - 1989 byla hlavní budova rozšířena o čtyři učebny a truhlářskou dílnu v přízemí. Areál 
byl obohacen o kryt, posilovnu, saunu a prostor pro volný čas. V r. 1987 byla vzdělávací nabídka 
rozšířena o maturitní nástavbu. V letech 1991 až 1993 poklesl zájem o stavařské profese, a proto 
management školy dal podnět k založení Rodinné školy pro dívky. Další rok přibývaly učební obory 
krejčová a cukrářka, pro chlapce byl otevřen obor truhlář, který byl v dalších letech velmi 
vyhledávaný. 
V r. 1999 se v rámci optimalizace sloučilo Střední odborné učiliště a Učiliště s podobným zaměřením v 
Libušíně a přijalo k potravinářskému oboru cukrář ještě učební obor pekař a nástavbu Potravinářský 
průmysl. Odborný výcvik těchto oborů převzalo z ekonomických důvodů Středisko praktického 
vyučování, spol. s. r.o.  

v Dánské ulici a na Sítné. 

Současnost 

Od září 2004 se z SOU a U stává SOŠ a SOU. Tento trend je v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje 
kraje, trhem práce a v neposlední řadě i poptávkou zákazníků. Pro žáky, kteří mají zájem o studium 
čtyřletých oborů zakončených maturitní zkouškou, jsou nově zařazeny atraktivní obory nábytkářské a 
textilní. 
V budově SOŠ a SOU je umístěn Domov mládeže. Nabízí kvalitní ubytování ve dvoulůžkových pokojích 
a řadu zájmových kroužků. Mimoškolní výchova připravuje mnoho kulturních i sportovních aktivit. 
Neoddělitelnou součástí výuky jsou kulturní, sportovní i společenské akce. Žáci navštěvují divadla, 
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zúčastňují se sportovních soutěží i kurzů. V prvním ročníku je to kurz lyžařský a v druhém turistický, 
který škola realizuje pro zájemce i v zahraničí. Ve třetím ročníku se pro žáky plánují profesně 
zaměřené poznávací zájezdy. Učni se zúčastňují soutěží učňovských dovedností v celostátním měřítku 
a dosahují v nich velmi dobrých výsledků. 

V celoživotním vzdělávání se snažíme vyhovět trhu práce a ve spolupráci s Úřady práce zajišťujeme 
rekvalifikace ve všech u nás vyučovaných oborech. Management školy si je vědom toho, že bez 
jazykových znalostí by naši absolventi byli v budoucnu na evropském pracovním trhu handicapováni. 
To je také jeden z důvodů, proč se škola snaží navazovat spolupráci se školami podobného zaměření v 
zemích EU. Jsou to např. školy v SRN v Dűseldorfu a v Essenu, které s námi spolupracovaly při 
dostavbě památníku Lidice. Došlo také ke vzájemnému výměnnému pobytu žáků. Dále jsme získali 
prostřednictvím Hospodářské komory kvalitní partnery ve Francii. Dijonské lyceum s námi participuje 
na projektu „Leonardo" v dřevozpracujících oborech. V nejbližších dnech odjedou vybraní žáci do 
tohoto lycea také na výměnný pobyt. 

 
 

Cukrář 29-54-H/01 

Dřevařská a nábytkářská výroba - denní forma vzdělávání (nást.) 33-42-L/502 

Krejčí 31-58-H/01 

Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-M/01 

Operátor skladování 66-53-H/01 

Pekař 29-53-H/01 

Potravinářský průmysl - denní forma vzdělávání (nást.) 29-41-L/502 

Stavební provoz - denní forma vzdělávání (nást.) 36-44-L/502 

Tesař 36-64-H/01 

Textilnictví 31-41-M/01 

Truhlář 33-56-H/01 

Zedník 36-67-H/01 

 
 

Telefon: 312681180 

E-mail: sou.hvezda@iol.cz 

Fax: 312681187 

WWW: http://www.sou-hvezda.cz 

Ředitel: Malcová Marta, PaedDr. 

Obory vzdělání: Zedník 

Odkaz na mapu: Mapa 
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Odpolední program: odpočinkový program v Areálu Botanika  

21. 5. 2010 – 8.00 hod. 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská 967 
 

 

SOŠ a SOU Kladno, Dubská má více jak 70letou tradici ve výchově a vzdělávání mládeže v oblasti 
strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky. 

Studium na  škole se uskutečňuje ve tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech včetně 
nástavbového studia (denní i dálkové formy). 

V odborném výcviku jsou využívány dvě dílny automechaniků, vybavené novou moderní technikou a 
diagnostikou, učebna pro výuku pneumatiky a elektro pneumatiky v systému FESTO a učebna pro 
výuku programování a obsluhy CNC obráběcích strojů – frézka, soustruh s několika řídícími systémy. 
Výuka odborného výcviku probíhá zejména ve vlastních dílnách školy. Část žáků 2. a 3. ročníků je 
uvolňována do prostředí odborných firem. 

Pro potřeby teoretického vyučování je k dispozici tělocvična, školní hřiště, učebny výpočetní techniky, 
elektrolaboratoř a moderní multimediální učebna. V oblasti výuky cizích jazyků se vyučuje anglický a 
německý jazyk. 

Škola provozuje také Domov mládeže se školní kuchyní a zabezpečuje stravování žáků na teoretickém 
a praktickém vyučování včetně nákupu svačin a nápojů. Organizuje letní sportovní a zimní lyžařské 
výcvikové kurzy. 

V rámci družebních pobytů se žáci školy zúčastňují zájezdů do Francie – Vitry u Paříže a na Slovensko - 
Kežmarok. 

Při škole působí i zájmové kroužky. 

Mimo výuku žáků zabezpečuje škola i vzdělávání dospělých v různých kurzech, školeních a 
přezkoušeních (svářecí kurzy kovů, mědi i plastů včetně periodického přezkušování a kurzy 
pedagogického minima pro instruktory PPV a školení vyhlášky č.50/1978 Sb. včetně periodického 
přezkušování). 

V umísťování absolventů škola spolupracuje s podniky a organizacemi místního regionu. 
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Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 

Strojník požární techniky 23-45-M/003 

Dopravní prostředky 23-45-M/01 

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov 39-41-L/002 

Mechanik seřizovač - mechatronik 23-45-L/004 

Telekomunikace 26-45-M/01 

Autoelektrikář 26-57-H/01 

Elektrikář 26-51-H/01 

Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 

Strojní mechanik 23-51-H/01 

Obráběč kovů 23-56-H/01 

Instalatér 36-52-H/01 

Zedník 36-67-H/01 

Malíř a lakýrník 39-41-H/01 

Karosář 23-55-H/02 

Dopravní provoz - denní forma vzdělávání (nást.) 37-41-L/500 

Elektrotechnika - denní forma vzdělávání (nást.) 26-41-L/501 

Provozní technika - denní forma vzdělávání (nást.) 23-43-L/506 

Dopravní provoz - dálková forma vzdělávání (nást.) 37-41-L/500 

Elektrotechnika - dálková forma vzdělávání (nást.) 26-41-L/501 

Provozní technika - dálková forma vzdělávání (nást.) 23-43-L/506 

 
 

Telefon: 312243168 

E-mail: reditelstvi@sou-dubska.cz 

Fax: 312682970 

WWW: http://www.sou-dubska.cz 

Ředitel: Růžek Jiří, Ing. 

Obory vzdělání: Automechanik 

Odkaz na mapu: 
Mapa 
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21. 5. 2010 v 11.00 hod. 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404 
 

 

Škola vznikla jako Učňovská škola Beroun - Hlinky v roce 1968 a v této podobě existovala do roku 
1980, kdy byla přetransformována na SOU dopravní. K 1. 12. 1990 získala právní subjektivitu. V 
průběhu své existence škola prošla řadou reorganizací a skladbou studijních a učebních oborů 
reagovala na potřeby trhu práce. Od roku 1998 má název SOŠ a SOU Beroun - Hlinky. SOŠ a SOU je 
vnímána jako škola s dobrou perspektivou pro uplatnění absolventů. 1.9. 2003 se škola sloučila s ISŠ 
technickou a ISŠ obchodní. Tímto sloučením získala prioritní postavení v celém regionu. 
 

Aranžér 66-52-H/01 

Cukrář 29-54-H/01 

Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02 

Instalatér 36-52-H/01 

Karosář 23-55-H/02 

Kuchař - číšník 65-51-H/01 

Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 

Obchodník 66-41-L/01 

Podnikání - (nást.) 64-41-L/51 

Podnikání - dálková forma vzdělávání (nást.) 64-41-L/51 

Prodavač 66-51-H/01 

Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01 

Stavebnictví 36-47-M/01 

Technické lyceum 78-42-M/01 

Truhlář 33-56-H/01 
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Telefon: 311623186 

E-mail: skola@soshlinky.cz 

Fax: 311622637 

WWW: http://www.soshlinky.cz 

Ředitel: Šírová Jana, Mgr. 

Obory vzdělání: Kuchař - číšník 

Odkaz na mapu: Mapa 
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 
 

       

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště je škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem 
je Středočeský kraj. Současná Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice vznikla z 
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z června 1998 v rámci optimalizace 
středního školství splynutím tří samostatných škol – Integrované střední školy v Mělníku, Středního 
odborného učiliště v Neratovicích a Střední odborné školy Neratovice. SOŠ a SOU Neratovice 
vychovává a vzdělává žáky v oborech vzdělání strojírenského, stavebního a ekonomického zaměření, 
dále v oborech kadeřník, prodavač – smíšené zboží a kuchař - číšník pro pohostinství a ve čtyřletém 
oboru vzdělání veřejnosprávní činnost. V současné době škola zabezpečuje komplexní přípravu na 
budoucí povolání 720 žákům ve tříletých oborech vzdělání a 110 žákům ve čtyřletém oboru vzdělání 
zakončeném maturitní zkouškou.  

Pro přípravu žáků v teoretickém vyučování, v odborném výcviku a pro ubytování a stravování 
mládeže škola využívá dva objekty v Neratovicích, dále pro odborný výcvik 8 odloučených pracovišť 
ve Středočeském kraji - Mladá Boleslav, Kladno, Benešov, Nymburk, Čáslav,  Mělník (kadeřník) a 
TESCO Mělník (prodavač), pro obor vzdělání kuchař – číšník pro pohostinství zhruba padesát 
provozních pracovišť a dalších šedesát provozních pracovišť pro ostatní obory.  

Karosář 23-55-H/02 

Obráběč kovů  23-56-H/01 

Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01     

Instalatér 36-52-H/01 

Malíř a lakýrník 36-41-H/01 

Zedník 23-67-H/01 

Kuchař - číšník 65-51-H/01 

Prodavač 66-51-H/01     

Operátor skladování 66-53-H/01 

Kadeřník 69-51-H/01     

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 
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Telefon: 315663115 

E-mail: mhrejsova@sosasou.cz 

Fax: 315684145 

WWW: http://www.sosasouneratovice.cz 

Ředitel: Marcela Hrejsová, Ing. 

Obory vzdělání: 
Kuchař – číšník, kadeřník, prodavač, zedník, 

automechanik,  veřejnosprávní činnost 

Odkaz na mapu: Mapa 
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5. Zhodnocení návštěv 

19. 5. 2010 – 10.00 hod.  
Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno-Vrapice, Vrapická 53 
Obor vzdělání: Prodavačské práce 

Zhodnocení:  
V rámci výjezdu pedagogických pracovníků – koordinátorů tvorby ŠVP – byla  realizována mj. 
návštěva OU a Praktické školy Kladno Vrapíce. 
Jmenované zařízení  nabízí  11 učebních oborů, např. Zednické práce, Kuchařské práce, Zámečnické 
a také Prodavačské práce. Obor vzdělání, který nás zajímal z hlediska vlastní výuky, byl obor 
Prodavač. 
Samozřejmě, že nám bylo jasné, že mezi vrapickými  žáky tohoto oboru jsou děti z původních 
zvláštních škol, děti s neukončenou ZŠ 9. ročníkem, děti se zdravotním postižením apod. Tedy děti, 
s nimiž je velmi těžká spolupráce, pedagogové školy musí vyvíjet značné úsilí, aby absolventi školy 
získali určité pracovní návyky i  komunikační dovednosti.  
Pracovníci školy , zejména ředitelka školy, nám velmi zajímavým způsobem vysvětlili svoji náročnou 
práci, na kterou zatím v prostředí naší školy nejsme zvyklí. 
Co však nás velice zaujalo, bylo téměř rodinné prostředí, čistota a  celková atmosféra školy.  
Ačkoli zatím nemůžeme s tamními pedagogy rozvíjet spolupráci po stránce výměny zkušeností 
se ŠVP ( ten jejich je přeci jen trochu jiný), můžeme se od vrapických kolegů přiučit trpělivosti, 
empatii a maximální snaze věnovat se žákům nad rámec běžných povinností učitele.  

Zhodnocení provedla: Hollanová Jaroslava 

 

    



 

 

 23 

    

Návštěva  odloučeného pracoviště SOŠ a SOU Neratovice - kadeřnická provozovna Kladno 

      

19.5.2010 – 13.00 hod. 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353  
Obor vzdělání: Veřejnosprávní činnost 

Zhodnocení:  
Na kladenské škole je 1 třída oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost v ročníku, v době naší návštěvy 
právě probíhaly maturitní zkoušky. 
Diskuse se točila právě kolem maturitních zkoušek, jak co nejlépe koncipovat školní část v případě, 
že bude společná státní maturitní zkouška, jak by měla probíhat praktická maturitní zkouška 
z odborných předmětů, kterých odborných předmětů by se převážně měla týkat apod. 
Dále jsme diskutovali o výběru vhodných učebnic pro daný obor, o řešení odborných praxí žáků, o 
vhodných místech konání praxí.  
V rámci inovace kurikulárních dokumentů (ŠVP) jsme hodnotili  spolupráci se sociálními partnery, 
podmínky realizace a inovace ŠVP a hlavně začlenění průřezových témat do jednotlivých předmětů. 
Porovnali jsme učební plán, školní projekty, plány exkurzí, zahraniční spolupráci a v neposlední řadě i 
způsoby autoevaluace. 
Návštěva školy byla pro obě strany podnětná. 

Zhodnocení provedla: Květa Holečková 
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Beseda s pracovnicí KÚ, OŠS, Ing. Mgr. Bc. Evou Urbanovou   
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20. 5. 2010 – 9.00 hod. 
Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J.Šípka 187  
Obor vzdělání: Kadeřník 

Zhodnocení: 
Střední  škola služeb a řemesel  Stochov připravuje  kromě jiných profesí také budoucí kadeřnice a 
kadeřníky v tříletém učebním oboru. Teoretické a praktické vyučování probíhá, jako na jiných 
školách a učilištích, v pravidelných týdenních cyklech. 
Při návštěvě školy jsme měli možnost navštívit třídy teoretického vyučování a také pochopitelně 
učební prostory pro odborný výcvik. 
Z hlediska výstupů z učebních plánů a ŠVP lze hodnotit výuku  odpovídající  naší škole. 
Jako pozitivní momenty  a zároveň možnosti zlepšení naší práce uvádím  následné : 
1. Žákyně pracují od prvního ročníku ve dvou  směnách (odpolední končí v 17 hodin). Tím získávají 
pracovní návyky odpovídající běžné praxi v kadeřnictví  a učitelky odborného výcviku mají při práci 
méně žákyň, kterým se pak mohou lépe věnovat. 
2. Žákyně si vzájemně dělají modely a po získání praktických dovedností a zkušeností pracují na 
modelech z veřejnosti - tím si zvykají na různou kvalitu vlasů a střihů včetně pánských ( v době 
návštěvy pracovala žákyně na pánském modelu z veřejnosti, jiná vytvářela pro oživení odborného 
výcviku v prvním ročníku společenský účes na spolužačce)  
3. Pracovní den začínají žákyně zápisem do sešitu - téma pracovního dne, krátce pracovní postup, 
nevypisují technologické postupy - přenechávají teoretickému vyučování  
4. Velmi zajímavá je nabídka zprostředkování odborných kurzů pro kadeřnice - kurz manikúry, 
pedikúry - tato možnost se mi jeví jako velmi přínosná pro budoucí praxi absolventek, neboť  tak 
mohou získat širší možnost pracovního uplatnění. 
Návštěvu hodnotím jako zajímavou a podnětnou. 

Zhodnocení provedla: Ilona Habartová 
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20. 5. 2010 v 13.00 hod.                                             
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, U Hvězdy 2279   
Obor vzdělání: Zedník 

Zhodnocení:  V rámci získávání a předávání zkušeností v oblasti ŠVP jsme navštívili SOŠ a SOU 
Kladno, U Hvězdy. Profesní složení učebních oborů se ve velké míře shoduje s obory, které nabízí 
naše škola. Mimo jiných profesí nás zajímala výuka zedníků, kteří se na své budoucí povolání 
připravují ve tříletém učebním oboru. Měli jsme možnost navštívit hodiny teoretického i praktického 
vyučování, které probíhají, stejně jako u nás, v pravidelných týdenních cyklech. Škola byla pro 
teoretickou výuku zedníků dobře vybavena (interaktivní tabule), můžeme konstatovat, že je 
srovnatelná s tím, co žákům nabízí naše učiliště. Obsahová stránka ŠVP byla takřka totožná s naším 
výukovým programem. Rozdíl jsme viděli u praktického vyučování. Zatímco u nás probíhá odborný 
výcvik v areálu školy, kde v dílnách má učební obor zedník cvičnou učebnu, v kladenské škole mají 
výukové prostory pro praxi mimo areál školního zařízení. Nespornou výhodou v praktické přípravě 
našich žáků je začlenění produktivní práce do jejich výuky. Vzhledem k tomu, že tyto produktivní 
práce neobsahují veškeré činnosti v rámci osnov ŠVP, plníme tyto osnovy ve výše uvedené cvičné 
učebně, která má materiální i technické zabezpečení na vysoké úrovni. Protože navštívené učiliště 
nezačleňuje produktivní práce do své výuky a vybavení dílen pro obor vzdělání Zedník nedosahuje 
naší úrovně, pozvali jsme pedagogy kladenské školy na návštěvu našeho učiliště, kde jim chceme 
ukázat, jak u nás probíhá výuka učebního oboru zedník a podělit se s nimi o zkušenosti 
s produktivními pracemi našich žáků. 

Zhodnocení provedla: Jiří Šimek 
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15.00 hod. odpočinkový  program Areál Botanika 
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21. 5. 2010 – 8.00 hod. 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská 967,  
Obor vzdělání: Automechanik 

Zhodnocení: Podle projektu Inovace kurikulárních  dokumentů SOŠ a SOU Neratovice jsme navštívili 
uvedenou školu s cílem vyměnit si poznatky ze zpracování nových učebních dokumentů a podívat na 
praktickou realizaci v podmínkách této školy. Škola v oborech automobilních mimo Mechanika 
opraváře vyučuje také autoelektrikáře a další příbuzné obory. Pro zpracování ŠVP si udělali vlastní 
program, a proto formální úprava dokumentu je jiná než naše. Měli stejné problémy s RVP od NÚOV, 
hlavně v části formulace výsledků vzdělávání. Ve škole používají stejný cyklus střídání TV a OV po 
týdnech. Rozdíl je v tom, že praktická výuka je prováděna na pracovištích školy ( v areálu mají 
rozsáhlé haly, které používají pro OV a současně pracují pro veřejnost, kdy v rámci Doplňkové 
činnosti provádí opravy motorových vozidel. Každé vozidlo má vypsaný zakázkový list opravy a žáci 
pod dozorem UOV provádí odstranění závad a napíší, kdo jakou závadu odstranil, po ukončení práce 
provede UOV kontrolu a vidí, kdo na jaké závadě pracoval a jak kvalitně opravu  provedl , současně 
odpovídá za kvalitu provedené práce, po kontrole podepíše zakázkový list a vozidlo se předá majiteli 
s vyčíslením úhrady opravy). Tento způsob praxe má výhodu v tom, že žáci pracují na skutečných 
vozidlech pod dozorem UOV a jsou finančně zainteresováni na kvalitě opravy, protože podle ní jsou 
odměňováni. To, co jsme viděli za zařízení dílen, odpovídá způsobu provádění OV včetně DČ, pro 
tento způsob výuky OV je ale potřeba větší počet UOV a jejich specializace na jednotlivé části 
(motorář, podvozkář, autoelektrikář, karosář, diagnostik). V době návštěvy byla část dílen 
vystěhována z důvodu výměny oken. Ve třetím ročníku je část žáků uvolněna na práci (v rámci OV) 
na smluvní pracoviště. Pro automechaniky pořádají kurz svařování plamenem. 

Zhodnocení provedla: Jiří Mánek 
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21. 5. 2010 v 11.00 hod. 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404 
Obor vzdělání: Kuchař- číšník 

Zhodnocení: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404, obor 
vzdělání - Kuchař- číšník. Škola byla zvolena pro prezentaci oboru Kuchař – číšník. Pracoviště pro 
tento obor se nachází v odloučeném pracovišti, kde je nově vybudovaná cvičná kuchyňka a učebna 
stolničení. Velmi pěkně je řešena dispozice učeben tak, aby mohla výuka probíhat společně i 
odděleně. Učebny slouží výhradně odbornému výcviku, v teoretickém vyučování praktické činnosti 
neprobíhají, potřebné dovednosti jsou procvičovány po dohodě mezi teoretickým a praktickým 
vyučováním v rámci odborného výcviku. Ve školní jídelně pracují žáci bez přítomnosti učitele 
odborného výcviku.  Návštěva školy byla  přínosná  jak z hlediska navázání nových kontaktů, tak 
z důvodu získání nových zkušeností z organizace teoretického a odborného vzdělávání. Pro obor 
Kuchař – číšník  doporučuji  rozšíření využití odborného výcviku ve školní jídelně a zlepšení  
komunikace mezi teoretickým a odborným vzděláváním. 

Zhodnocení provedla: Lenka Mrzílková 
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6. Závěrečné ukončení 

24. 5. 2010 v 8.00  

Cíl výjezdní akce byl zaměřen na předávání zkušeností při tvorbě, inovaci a ověřování školních 
vzdělávacích programů  se školami stejného zaměření a  na vyhodnocení vytvořených inovovaných 
ŠVP. SOŠ a SOU Neratovice si vybrala celkem 6 škol na okrese Kladno pro splnění základního cíle 
klíčové aktivity „Pilotáž inovovaných vytvořených kurikulárních dokumentů v rámci reálného 
vyučování na škole, výměna zkušeností na školách stejného zaměření a vyhodnocení“, kde probíhá 
výuka oborů vzdělání stejného zaměření. Této aktivity se zúčastnili realizátoři inovovaných školních 
vzdělávacích programů, cílová skupina žáků se výjezdní akce nezúčastnila. 
Tato aktivita výrazně zajistila publicitu celého projektu ve vztahu k okolí školy. 
Výstupem této aktivity je tato zpráva z ověřování kurikulárních dokumentů u jednotlivých oborů 
vzdělání - kadeřník, kuchař - číšník, prodavač, automechanik, zedník, veřejnosprávní činnost. 
Zhodnocení: 
Celkově hodnotím návštěvy kladenských škol  jako významné a přínosné,  a to nejen z pohledu 
jednotlivých ŠVP u oborů vzdělání Prodavač, Kadeřník, Kuchař číšník, Veřejnosprávní činnost, 
Mechanik opravář motorových vozidel a Zedník, ale i z pohledu seznámení se s chodem jednotlivých 
škol. Výjezdní akce splnila svůj účel a úspěšně se zdařil i záměr zhodnotit, jak fungují i jiné školy. 

Zhodnocení provedla: Marcela Hrejsová 

Zpracovala: Ing. Marcela Hrejsová 
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