
 
 

„Tento projekt  je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“.  
 

 
 

Zápis z jednání realizačního týmu projektu „Inovace kutikulárních dokumentů SOŠ a SOU Neratovice“, 
které se uskutečnilo v ředitelně SOŠ a SOU Neratovice dne: 13. 5. 2009 
 
 
 
Přítomni: 

1. Ing. Hrejsová Marcela, SOŠ a SOU Neratovice, vedoucí projektového týmu 
2. Mgr. Habartová Ilona, SOŠ a SOU Neratovice, koordinátor oboru vzdělání  
3. Ing. Mánek Jiří, SOŠ a SOU Neratovice, koordinátor oboru vzdělání  
4. Mgr. Mrzílková Lenka, SOŠ a SOU Neratovice, koordinátor oboru vzdělání 
5. Mgr. Kocourková Květa, koordinátor oboru vzdělání 
6. Hollanová Jaroslava, koordinátor oboru vzdělání 
7. Šimek Jiří, koordinátor oboru vzdělání 
8. Lebedová Vlasta, administrativní a ekonomický manažer 

 
Kontrola úkolů z minulého jednání: 

1. Zpracovat společné informace – do 30. 6. 2009 – plní se 
2. Zadání klíčových a odborných kompetencí – splněno 
3. Zpracování a vkládání přesahů mezi předměty – splněno 
4. Zpracování podkladů pro monitorovací zprávu – splněno 
5. Odevzdání podkladů pro monitorovací zprávu - zápisů z jednání koordinátorů jednotlivých ŠVP, 

prezenčních listin – splněno 
6. Monitorovací zpráva a příprava na jednání – 27. 4. - splněno 
7. Dodatky k dohodám – podpis – do 30. 5. 
 

Projednávané oblasti: 
1. Kontrola prací v programu SMILE: 

- kuchař číšník: 
výsledky vzdělávání, učební osnova: chybí charakteristika předmětu NJ,  
učební plán: jazykové vzdělávání navýšeno o estetické vzdělávání (?) – v pořádku 
celková týdenní dotace za studium: chybí přidělit 1 hodina – v pořádku 
celková dotace pro ročníky podle RVP: v pořádku 
začlenění průřezových témat: v pořádku 
pokrytí kompetencí: v pořádku 
pokrytí RVP výstupů: chybí začlenit vzdělávání a komunikace v českém jazyce vzdělávání 
a komunikace v cizím jazyce, společenskovědní vzdělávání, vzdělávání pro zdraví, IKT, 
matematické, estetické, fyzikální. chemické, biologické a ekologické 
pokrytí ŠVP výstupů: v pořádku 
pokrytí RVP klíčových kompetencí: v pořádku 
pokrytí RVP odborných kompetencí: v pořádku 

- kadeřník 
výsledky vzdělávání, učební osnova: chybí technologie a zdravověda 
učební plán: jazykové vzdělávání navýšeno o estetické vzdělávání (?) v pořádku 
celková týdenní dotace za studium: chybí přidělit 1 hodina - v pořádku 
celková dotace pro ročníky podle RVP: v pořádku 
začlenění průřezových témat: v pořádku 
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pokrytí kompetencí: v pořádku 
pokrytí RVP výstupů: chybí biologické a ekologické vzdělávání 
pokrytí ŠVP výstupů: v pořádku 
pokrytí RVP klíčových kompetencí: v pořádku 
pokrytí RVP odborných kompetencí: v pořádku 

- prodavač 
výsledky vzdělávání, učební osnova: chybí charakteristika NJ - napsán jako druhý cizí 
jazyk, chemie, administrativa prodejny a propagace 
učební plán: jazykové vzdělávání navýšeno o estetické vzdělávání (?) - v pořádku 
celková týdenní dotace za studium: chybí přidělit 1 hodina - v pořádku 
celková dotace pro ročníky podle RVP: v pořádku 
začlenění průřezových témat: v pořádku 
pokrytí kompetencí: v pořádku 
pokrytí RVP výstupů: chybí jazykové vzdělávání – ČJL, cizí jazyk, společenskovědní 
vzdělávání, matematické vzdělávání, vzdělávání pro zdraví, chemické, biologické a 
ekologické vzdělávání, fyzikální vzdělávání, vzdělávání v IKT, ekonomické vzdělávání, 
komunikace ve službách 
pokrytí ŠVP výstupů: v pořádku 
pokrytí RVP klíčových kompetencí: v pořádku 
pokrytí RVP odborných kompetencí: v pořádku 

- automechanik 
výsledky vzdělávání, učební osnova: chybí chemie, strojnictví, ŘMV, ABY, Opravárenství 
učební plán: jazykové vzdělávání navýšeno o estetické vzdělávání (?) - v pořádku 
celková týdenní dotace za studium: v pořádku 
celková dotace pro ročníky podle RVP: v pořádku 
začlenění průřezových témat: v pořádku 
pokrytí kompetencí:  nejsou pokryty kompetence z velkého rozsahu 
pokrytí RVP výstupů: chabí vzdělávání v českém jazyce, cizím jazyce, společensko vědní, 
fyzikální vzdělávání, chemické, biologické a ekologické, matematické, estetické, pro 
zdraví,  IKT, ekonomické. 
pokrytí ŠVP výstupů: v pořádku 
pokrytí RVP klíčových kompetencí: v pořádku 
pokrytí RVP odborných kompetencí: v pořádku 

- zedník 
výsledky vzdělávání, učební osnova: chybí NJ - napsán jako druhý cizí jazyk, chemie – 
napsat garanta správně,  
učební plán: jazykové vzdělávání navýšeno o estetické vzdělávání (?) - v pořádku 
celková týdenní dotace za studium: : chybí přidělit 1 hodina - v pořádku 
celková dotace pro ročníky podle RVP: v pořádku 
začlenění průřezových témat: v pořádku 
pokrytí kompetencí: chybí malá část všeobecných kompetencí pokrýt 
pokrytí RVP výstupů: český jazyk, cizí jazyk, chemické, matematické, pro zdraví, IKT, 
ekonomické vzdělávání 
pokrytí ŠVP výstupů: v pořádku 
pokrytí RVP klíčových kompetencí: v pořádku 
pokrytí RVP odborných kompetencí: v pořádku 

- veřejnosprávní činnost – selhání programu 
2. Podpis dodatků k dohodám o provedení práce 
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3. Změna u dohody p. Andršová – sníženo o 20 hodin na pozici vedoucí pracovního týmu – 
společenskovědní vzdělávání, převedeno na p. Habartovou. 

 
 

Závěry: 
1. Dodatky k dohodám podepsat – do 30. 5. 
2. Provést kontrolu veřejnosprávní činnost – po zprovoznění 
3. Opravit chyby v programu SMILE - ihned 
4. Další schůzka: 10. 6. 2009 v 8.00 hod. v ředitelně školy. 
 

 
 

 
 
Zapsala Marcela Hrejsová  


