
Název projektu

Název partnera

Oficiální adresa

Adresa pro doručení

IČ:

DIČ:

Datová schránka

Statutární zástupce Telefon Email

Ing. Marcela Hrejsová 728899202, 315663115 mhrejsova@sosasou.cz

2 729 329,16 Kč                            

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Požadováno celkem

Část 2 - Zapojení partnera projektu

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu - konkrétně ne obecné fráze

Důvodem zapojení  Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Neratovice (SOŠ a SOU Neratovice) 

jako partnera do projektu je investiční a metodická podpora technického vzdělávání u oboru vzdělání 23-55-

H/02 Karosář v rámci i nad rámec školního vzdělávacího programu (ŠVP). Realizací projektového záměru 

školy dojde k naplnění podpory technického vzdělávání ve Středočeském kraji.

Projektový záměr partnera projektu

Část 1 - Identifikační údaje

Školní 664, 277 11 Neratovice

Školní 664, 277 11 Neratovice

68383495

CZ68383495

-



Vzhledem k tomu, že SOŠ a SOU Neratovice má bohaté zkušenosti s tvorbou i realizací projektů 

financovaných z různých dotačních titulů, existuje přepodklad splnění klíčových aktivit a dosažení 

monitorovacích indikátorů. Jako příklad uvádím:

1. Účast na projektech OPVK, ROP. V současné době škola realizuje 4 projekty z OPVK a v minulosti 2 

projekty financované z ROP Střední Čechy.

2. Účast v programu SOKRATES  - Německo.

3. Realizace projektu Leonardo - Holandsko, Rumunsko, Itálie, TANDEM - Německo.

4. Účast na tvorbě a realizaci projektů v oblasti EVVO, SIPVZ a u programů s tématikou protidrogové 

prevence.

Pro zdárné zapojení SOŠ a SOU Neratovice jako partnera do projektu svědčí i skutečnost, že škola má 

zkušenosti s cílovou skupinou žáků:                                                                                                                                   

1. Výchova a vzdělávání mládeže v oborech vzdělání, které má škola zařazené v rejstříku školy.                                                                                                                                                                              

2. Pořádání počítačových kurzů, jazykového vzdělávání, svářečské školy a autoškoly pro žáky školy.                                                                                                                                                                         

3. Realizace zájmových kroužků podle oborů vzdělání.

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu - opět konkrétně

Ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Neratovice se vyučují obory vzdělání technického 

zaměření - mechanik opravář motorových vozidel, karosář, instalatér, zedník. Projektový záměr aktivně řeší 

problematiku vzdělávání žáků školy oboru vzdělání karosář. Tento obor vykonává odborný výcvik v 1. 

ročníku v dílnách odborného výcviku, ve 2. a 3. ročníku převážně na provozních pracovištích školy (prostory 

soukromých firem), a to z důvodu chybějícího vybavení pro realizaci některých témat ŠVP. Naše škola se 

účastní jednotného zadání závěrečných zkoušek, kde rovněž některá témata nelze vykonávat na půdě školy 

z důvodu chybějícího zařízení. Vzhledem k tomu, že vzrůstá potřeba soustavně čerpat nové poznatky, 

využívat nové technologie a postupy, je nutné přizpůsobovat vybavení odborných dílen požadavkům školních 

vzdělávacích programů (ŠVP) i moderním trendům technického rozvoje tak, aby u žáků docházelo ke 

zvýšování konkurenceschopnosti na trhu práce. V tomto směru naše škola hledá nové možnosti, jak se s 

tímto úkolem vyrovnat. V návaznosti na ŠVP oboru vzdělání karosář se jeví jako velice efektivní moderně 

vybavit karosářskou dílnu pro naše žáky v rámci běžné výuky a v rámci volnočasových aktivit v odpoledních 

hodinách pro naše žáka i pro žáky základních škol . Těmto potencionálním žákům naší školy je nutné ukázat 

význam a důležitost tohoto oboru vzdělání. Obor vzdělání karosář nebyl, pokud se týká investiční a 

neinvestiční oblasti, podpořen žádným dotačním titulem. Z výše uvedených důvodů je na místě realizovat 

investiční a vzdělávací záměr školy. 



Název klíčové aktivity

Období realizace

1. ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, Školní 900, 277 11 Neratovice

2. ZŠ Neratovice, 28. Října 1157 , 277 11  Neratovice

3. ZŠ Jungmannovy sady Mělník, Tyršova 93, 276 01 Mělník 

4. ZŠ Jaroslava Seiferta 148/8,  276 01 Mělník

Spolupráce mezi naší školou a ZŠ bude zajištěna na základě "Smlouvy o účasti na projektu". Tato smlouva 

bude obsahovat vzájemná základní práva a povinnosti naší školy a ZŠ. Tato smlouva bude podepsána 

statutárním zástupcem ZŠ a uložená na naší škole.

Podporované aktivity - partner uvede z výzvy pouze ty, které jsou pro jeho projekt relevantní a k nim 

konkrétní číslo KA, která se k podporované aktivitě vztahuje

A. Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení                                                                                                

1. Cílené investice SOŠ a SOU Neratovice v oblasti technického vzdělávání podporující realizaci kurikurální 

reformy:                                                                                                                                                 A1a 

Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování - č. 1.

2. Neinvestiční podpora SOŠ a SOU Neratovice v oblasti technického vzdělávání podporující realizaci 

kurikurální reformy:                                                                                                                                                            

A2a Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro technické 

vzdělávání - č. 2.                                                                                                                                                                

A2b Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení - č. 3.                                                                     

A2d Celoroční pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na technické vzdělávání žáků školy, 

jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP - č. 4.                                                                                      

A2e Vytváření sítí spolupracujícíh škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny 

zkušeností - č. 5.                                                                                                                                     A2g 

Zapojení odborníků z praxe do výuky technických předmětů - č.6.

A2i Využívání technických památek a interaktivních expozic technického charakteru k přípravě školních 

projektů - č. 7.

B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností 

uplatnění inovativních forem spolupráce. 

1. Rozvoj a podpora spolupráce SOŠ a SOU Neratovice a ZŠ se zaměstnavateli v oblasti technického 

vzdělávání: 

B1b Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na technické vzdělávání pro žáky ZŠ - 

zájmový kroužek karosářská dílna - č. 8.                                                                                                                         

Část 2 - zapojené ZŠ

seznam zapojených ZŠ s uvedením, jak je účast na projektu zajištěna (např. smlouva o účasti na projektu, 

podepsaná statutárním zástupcem ZŠ, uložená u daného partnera projektu)

B1c Programy vzájemného učení - č. 9.                                                                                      

B1f Stáže pedagogických pracovníků základních škol v SOŠ a SOU Neratovice - č. 10.

                                                                                                                                                                                    

2. Podpora spolupráce SOŠ a SOU Neratovice a základních škol v krajích                                            B2 

Návštěva učitelů a učitelů OV na ZŠ - č. 11.

Část 3 - Klíčové aktivity

1

Využití investičního vybavení karosářské dílny pro povinnou výuku 

09/13-06/15



Na realizaci se podílí

Náklady na klíčovou aktivitu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

                                                                                               505 714,10 Kč 

V rámci podpory realizace kurikurální reformy SOŠ a SOU Neratovice dojde k pořízení cílených investic v 

oblasti technického vzdělávání, které jsou zaměřeny na obor vzdělání karosář a jsou tvořeny  nákupem 

investičního vybavení do karosářské dílny:

- Rovnací stolice s příslušenstvím 1 kus

- Dílenský vozík s nářadím (šroubovák, kleště, kladivo, sada klíčů, gola sada apod.) - 2 sada

- Autodiagnostika – profi sada (kompletní sada autodiagnostiky pro osobní a užitková vozidla) 1 sada.

Vybavení bude nakoupeno v počátečním období projektu, bude se používat po celou dobu realizace projektu 

pro povinnou výuku odborného výcviku oboru vzdělání karosář. Výuka odborného výcviku probíhá ve 

čtrnáctidenních cyklech. Z tohoto důvodu v jednom týdnu bude karosářská dílna v dopoledních hodinách 

využita v rozsahu 30 hodin pro 1. ročník a ve 2. týdnu v rozsahu 35 hodin u 2. nebo 3. ročníku podle témat. 

Výuku budou provádět 2 učitelé OV. Klíčová aktivita navazuje na témata ŠVP u oboru vzdělání karosář. 

Popis realizace 

 Příklady témat a využití jednotlivých druhů nového vybavení karosářské dílny:

1. ročník:

Téma: 

A. Ruční zpracování technických materiálů  (spotřební materiál: brusné, řezné a smirkové kotouče, ocelový 

plech)  

1. Řezání kovů (brusky)

2. Sekání, probíjení plechů (karosářské sekáče, majzlík) 

3. Ruční stříhání pechů (karosářské a klempířské nůžky)

4. Rovnání plechů a ohýbání plechů (karosářská a vyklepávací sada, sada na opravu promáčklin karosérií a 

plechů, klem. kleště, klempířská babka)

2. ročník:

Téma: 

A. Ruční tváření jemných plechů

1. Rozhánění a stahování plechů, prohubování, vyklepávání a vyhlazování plechů (karosářská vyklepávací 

sada, kladiva různého druhu, pneumatický úderový vyrovnávač karosérií, sada autokarosářských paliček, 

stroj pro stahování, pěchování a roztahování plechů, klempířská babka)

B. Povrchová úprava plechových dílů

1. Očištění úpravy povrchů, nátěry (leštička autolaků)

3. ročník

Téma:

A. Opravy karosérií a skříní

1. Oprava dílů vyklepáváním (rovnací stolice, ruční dig+itální hrotová měřidla rozměrů karosérií, spotovací 

přístroj pro opravy karosérií, sada lepících adaptéru na opravu karosérie)

2. Zasklívání karosérií (profesionální souprava pro montáže autoskel, sada nafukovacích vaků pro demontáž 

skel, přísavka na sklo)

3. Oprava mechanismů karosérií (háky na montáž a demontáž čalounění a plastových příchytek, sada 

přípravků pro otevření zamčených dveří, svářečka plastových nárazníků)

B. Rovnání karosérií:

1. Rovnání dílů karosérie hydraulickým zařízením (rovnací stolice)

C. Vystrojování a přestrojování karosérií přídavným zařízením s příslušenstvím 

1. Uspořádání a umístění, demontáž a montáž elektropříslušenství (autodiagnostika, sada na renovaci 

světlometů) 

2. Seřízení součástí a skupin vozidla (dílenský vozík s nářadím)                                                             

Uznatelnými náklady jsou výdaje na pořízení vybavení. Bude podpořeno 64 žáků, chlapců.



Název klíčové aktivity

Období realizace

Na realizaci se podílí

Náklady na klíčovou aktivitu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Nákup obsahuje:                                                                                                                                                    

A. drobný hmotný majetek ve složení:

- Sada pro sváření platů, např. nárazníků a běžných plastových součástí 1 ks

- Sada lepících adaptérů na opravu karoserie po poškození po kroupách a promáčklinách 1 ks

- Sada na opravu promáčklin karosérií a plechů po kroupách 1 ks

- Karosářské kladivo se záměnnými hlavami – sada 5x

- Sekáče karosářské - speciální, karosářský sekáč, majzlík na bodové sváry 5 sad

- Háky na montáž a demontáž čalounění, uvolňovače plastových příchytek    5 ks

- Karosářská vyklepávací sada, karosářská kladiva a příslušenství 5 ks

- Klempířské samodržící kleště 10 ks

- Sada pro výměnu autoskel 3 ks

- Přísavka na sklo - vakuová přísavka na sklo, vakuová příchytka na rovnání karosérie 5 ks

- Spotovací přístroj pro opravy karosérií a příslušenství 1 ks

- Sada na renovaci světlometů 1 ks

- Leštička autolaků s veškerým příslušenstvím 1 sada

- Sada nafukovacích vaků pro demontáž skel 1 sada

- Pneumatický úderový vyrovnávač karosérii s přísavkou 1 ks

- Sada přípravků pro otevření zamčených dveří aut 1 sada

- Úhlová bruska s regulací otáček 2 ks

- Karosářské klempířské nůžky na stříhání plechu 10 ks

- Kleště klempířské na ohýbání plechu 10 ks

- Klempířská babka 10 ks

- Profesionální 30-dílná souprava pro montáže autoskel 1 sada

- Ruční digitální hrotová měřidla rozměrů karosérií s CD rozměry kar 1 sada

- Stroj pro stahování/pěchování a roztahování plechu 1 ks

- Sada autokarosářských hliníkových paliček 1 sada

2

Využití vybavení karosářské dílny hmotným neinvestičním majetkem a 

spotřebním materiálem   

09/13-06/15

                                                                                               382 864,15 Kč 

Popis realizace 

Klíčová aktivita zahrnuje nákup drobného hmotného neinvestičního majetku a spotřebního materiálu nutného 

pro realizaci povinné výuky odborného výcviku oboru vzdělání karosář. Vybavení bude nakoupeno v 

počátečním období projektu, bude se používat po celou dobu realizace projektu pro povinnou výuku 

odborného výcviku oboru vzdělání karosář. Výuka odborného výcviku probíhá ve čtrnáctidenních cyklech. Z 

tohoto důvodu v jednom týdnu bude karosářská dílna v dopoledních hodinách využita v rozsahu 30 hodin pro 

1. ročník a ve 2. týdnu v rozsahu 35 hodin u 2. nebo 3. ročníku podle témat. Výuku budou provádět 2 učitelé 

OV. Klíčová aktivita navazuje na témata ŠVP u oboru vzdělání karosář.   Příklady témat a využití jednotlivých 

druhů nového vybavení karosářské dílny jsou shodné s KA č. 1.              

Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity bude nově vybavená karosářská dílna, která bude sloužit v rámci povinné výuky 

odborného výcviku oboru vzdělání  23-55-H/02 Karosář. Ve školním roce 2013/2014 bude karosářská dílna 

určena pro žáky 1. ročníku (10 žáků) v rozsahu 30 hodin týdně a ve druhém týdnu pro žáky 2. ročníků (11 

žáků) nebo pro žáky 3. ročníku (10 žáků) v rozsahu 35 hodin týdně. Ve školním roce 2014/2015 půjde o 12 

žáků 1. ročníku a ve druhém týdnu o 10 žáků 2. ročníku nebo 11 žáků 3. ročníku. Výuku budou realizovat 2 

učitelé OV. Celkem jde o 64 podpořených osob z řad žáků školy, chlapců. 



Název klíčové aktivity

Období realizace

Na realizaci se podílí

Náklady na klíčovou aktivitu

Název klíčové aktivity

Období realizace

Na realizaci se podílí

Náklady na klíčovou aktivitu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Popis realizace 

B. nákup spotřebního materiálu pro technické vzdělávání pro karosářskou dílnu:

- Brusné, řezné a smirkové kotouče do úhlové brusky D 125 1 sada

- Ocelový plech hlubokotažný 1000x2000x0,6 mm - 10 sad

- Ocelový plech hlubokotažný 1000x2000x0,8  mm - 10 sad

Nákup bude proveden na počátku realizace projektu, nákup provede pověřený pracovník školy. Uznatelnými 

výdaji budou náklady na pořízení.  Z výše uvedeného vyplývá dostatečné využití vybavení na vzdělávací 

aktivity žáků školy.  V rámci Ka bude podpořeno 64 žáků školy, chlapců.                                                                               

Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity bude nově vybavená karosářská dílna, která bude sloužit v rámci povinné výuky 

odborného výcviku oboru vzdělání  23-55-H/02 Karosář. Ve školním roce 2013/2014 bude karosářská dílna 

určena pro žáky 1. ročníku (10 žáků) v rozsahu 30 hodin týdně a ve druhém týdnu pro žáky 2. ročníků (11 

žáků) nebo pro žáky 3. ročníku (10 žáků) v rozsahu 35 hodin týdně. Ve školním roce 2014/2015 půjde o 12 

žáků 1. ročníku a ve druhém týdnu o 10 žáků 2. ročníku nebo 11 žáků 3. ročníku. Celkem jde o 64 

podpořených osob z řad žáků školy. Výuku budou realizovat 2 učitelé OV.

3

Vzdělávání pedagogických pracovníků

O9/2013

                                                                                               144 914,15 Kč 

Klíčová aktivita obsahuje vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů: školení, který poskytne 

veškeré potřebné znalosti a dovednosti potřebné pro opravy plastových dílů automobilů pomocí 

horkovzdušné svářečky. Jedná se zejména o opravy nárazníků, držáků světel, nádobek na provozní 

kapaliny, plastových krytů apod. Účastníci školení se naučí rozpoznávat jednotlivé typy plastů, pracovat s 

horkovzdušnou svářečkou,  provádět různé typy svárů. Proběhnou 2 školení pro 2 osoby na počátku 

projektu. Uznatelným výdajem budou náklady na školení a cestovné v rámci nepřímých nákladů. Budou 

podpořeny 2 učitelé OV, muži.

Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity budou 2 pedagogičtí pracovníci..

4

Zájmový kroužek karosářská dílna pro žáky naší školy

09/13-06/15

                                                                                               285 794,15 Kč 

Popis realizace 



V rámci klíčové aktivity bude realizována činnost zájmového kroužku ,,karosářská dílna“. Tento kroužek bude 

určen pro obor vzdělání karosář pro 10 žáků naší školy z 1. ročníku a pro 10 žáků naší školy z postupových 

ročníků. Kroužek bude probíhat pro daný ročník 1x za 14 dnů v rozsahu 3 hodin (podle výuky odborného 

výcviku, který je rovněž 1x za 14 dnů). Jeho obsahová náplň bude navazovat na ŠVP a současně 

prohlubovat a rozšiřovat znalosti a vědomosti v oboru vzdělání karosář. Ve školním roce proběhne v 

celkovém rozsahu 120 hodin (60 hodin pro 1. ročník, 60 hodin pro 2. a 3. ročník). Celkem bude realizováno 

20 témat pro 1. ročník (60 hodin) a 20 témat pro postupové ročníky (60 hodin) ve školním roce. V průběhu 

projektu půjde o 240 hodin na kroužek a o 80 hodin přípravy na kroužek. Témata jsou znázorněna níže a pro 

jednotlivé školní roky budou shodná.  Kroužek povede učitel OV v odpoledních hodinách po dobu školního 

roku. 

V rámci kroužku proběhnou ve školním roce 2 soutěže, např. o nejlépe vyklepanou karosérii nebo vytvoření 

klempířského výrobku. 

Uznatelným výdajem budou osobní náklady na učitele OV a na přípravu kroužku.

Tematický plán – 1. ročník (v členění tématický celek, název celku, počet hodin, použité vybavení z projektu):

1. téma:                                                                                                                                                                    

1.Úvod

1.1 Základní ustanovení norem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce a vstupní školení 

BOZP - prohlídka dílen, 3 hodiny 

2. téma:                                                                                                                                                                    

2.Ruční zpracování kovů

2.1 Plošné měření a orýsování - orýsování a použití základního rýsovačského nářadí , 3 hodiny, použití 

sekáče, nůžky

3. téma:                                                                                                                                                                       

2.2 Sekání, probíjení a značení - dělení materiálu sekáním,- probíjení otvorů,  3 hodiny, 

4. téma:                                                                                                                                                                      

2.3 Ruční stříhání jemných plechů - stříhání ručními nůžkami, - stříhaní na tabulových nůžkách, - stříhání na 

pákových nůžkách, 3 hodiny, 

5. téma:                                                                                                                                                                         

3. Základní klempířské práce

3.1 Rovnání - rovnání tyčového materiálu,- rovnání drátů, - rovnání dílů z jemných plechů, - rovnání dílů z 

jemných plechů, 3 hodiny, použití: kladiva, paličky, babky

6. téma:                                                                                                                                                                      

3.2 Ohýbání  - ohýbání plechů, - ohýbání plechů na ohýbačce, 3 hodiny, 

7. téma:                                                                                                                                                                      

3.3 Zakružování - zakružování jemných plechů ručně, - zakružování pásového a profilového materiálu, 3 

hodiny 



8. téma:                                                                                                                                                                          

3.4 Vyztužování, lemování, drážkování, sdrápkování - sdrápkování jednoduché, - sdrápkování dvojité 3 

hodiny 

9. téma:                                                                                                                                                                         

4. Ruční tváření jemných plechů 

4.1 Rozhánění a stahování, 3 hodiny, použití: kladiva, paličky, babky

10. téma:                                                                                                                                                                   

4.2 Prohlubování, vyklepávání a vyhlazování, 3 hodiny 

11. téma:                                                                                                                                                                    

5. Výroba jednoduchých plechových dílů

5.1 Zhotovování šablon

5.2 Ruční a strojní tvarování, 6 hodin 

12. - 14. téma:

6. Opravy karoserií a skříní

6.1 Výměna šroubovaných dílů, 3 hodiny, použití stolice, svářečka, vozík 

15.-16. téma:

6.2 Oprava dílů vyklepáváním

17.- 18. téma: 6.3 Zasklívání karoserií

19. téma: 6.4 Svařování plastových nárazníků, 9 hodin, použití: diagnostika, přístroj na sklo, sada na skla

20. téma: 6.5 Práce na měřící a rovnací stolici, 12 hodin, CELKEM HODIN 60

Tematický plán – 2. a 3. ročník (v členění tématický celek, název celku, počet hodin, použité vybavení z 

projektu):

1. téma:  1.Úvod

1.1 Základní ustanovení norem o bezpečnosti a  ochraně zdraví při práci, hygieně práce a vstupní školení 

BOZP, 3 hodiny 

2. téma:

2. Ruční tváření jemných plechů 2.1 Rozhánění a stahování , 3 hodiny

3. téma: 2.2 Prohlubování, vyklepávání a vyhlazování, 3 hodiny, použití sekáče, nůžky, kladiva, paličky, 

babky,

4. téma:

3. Výroba jednoduchých plechových dílů - 3.1 Zhotovování šablon, 3 hodiny

5. téma:                                                                                                                                                                      

3.2 Ruční a strojní tvarování, 3 hodiny

6. téma:                                                                                                                                                                      

4. Opravy karoserií a skříní - 4.1 Výměna šroubovaných dílů, 3 hodiny, použití stolice, svářečka, vozík 

7.-8. téma: 4.2 Oprava dílů vyklepáváním, 6 hodin

9.-10. téma: 4.3 Zasklívání karoserií, 6 hodin,

11. téma: 4.4 Svařování plastových nárazníků, 3 hodiny

12.-14. téma: 4.5.Práce se spotovacím zařízením, 9 hodin

15.-17. téma:4.6 Práce na měřící a rovnací stolici, 9 hodin

18.-19. téma: 4.7.Oprava karosérie po kroupách, 6 hodin

20. téma: 4.8 Demontáž a montáž čalounění, 3 hodiny, použití u všech témat diagnostika, přístroj na sklo, 

sada na skla, spotovací stroj

 CELKEM HODIN 60 hodin.

V rámci KA bude podpořeno 40 žáků školy, chlapců.

Výstup klíčové aktivity



Název klíčové aktivity

Období realizace

Na realizaci se podílí

Náklady na klíčovou aktivitu

Název klíčové aktivity

Období realizace

Na realizaci se podílí

Náklady na klíčovou aktivitu

Název klíčové aktivity

Období realizace

Na realizaci se podílí

KA předpokládá vytvoření sítě spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem 

vzájemné výměny zkušeností – pravidelná setkání zástupců 5 středních škol (z každé SŠ 2 zástupci) 

stejného  zaměření (4 x za školní rok, 8x za projekt), bez nároku na odměnu pro účastníky. Uznatelným 

výdajem bude cestovné pro 10 osob a 8 akcí v rámci nepřímých nákladů. 

Popis realizace 

5

Vytváření sítě spolupracujích škol stejného zaměření

09/13-06/15

                                                                                               159 714,15 Kč 

Popis realizace 

Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity budou 2 učitelé OV z každé střední školy, celkem 10 osob.

6

Zapojení odborníků z praxe

09/13-06/15

V rámci klíčové aktivity proběhne za školní rok 4x setkání odborníka z praxe (8x za projekt)  s žáky školy na 

odborném výcviku a na výuce odborných předmětů (strojírenská technologie, strojnictví, strojnictví, 

technologie). Jedno setkání bude  v rozsahu 5 hodin (celkem 40 hodin za projekt). Součástí klíčové aktivity 

bude spolupráce školy se zaměstnavateli ve formě bezúplatného poskytování zbytkových materiálů z výroby 

pro využití ve výuce odborného výcviku oboru vzdělání karosář a provádění exkurzí do firem. Tyto exkurze 

proběhnou 4x za školní rok (8x za projekt). Uznatelným výdajem budou osobní náklady na odborníka z praxe 

a jeho cestovné v rámci nepřímých nákladů, náklady na dopravu na 8 exkurzí. V rámci výuky technických 

předmětů bude podpořeno 64 žáků školy celkem 8 odborníky z praxe.

Ve školním roce 2013/2014 bude karosářská dílna určena pro 10 žáků 1. ročníku v rozsahu 3 hodin týdně a 

ve druhém týdnu pro 10 žáků 2. a 3. ročníků v rozsahu 3 hodin týdně. Ve školním roce 2014/2015 půjde 

rovněž o 10 žáků 1. ročníku a ve druhém týdnu o 10 žáků 2. a 3. ročníku. Z celkového počtu 64 žáků z KA č. 

1 a 2 půjde o 40 podpořených osob. Výuku budou realizovat 2 učitelé OV.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

                                                                                               177 714,15 Kč 

Výstup klíčové aktivity

Ve školním roce 2013/2014 bude KA určena pro žáky 1. ročníku (10 žáků) v rozsahu 30 hodin týdně a ve 

druhém týdnu pro žáky 2. ročníků (11 žáků) nebo pro žáky 3. ročníku (10 žáků) v rozsahu 35 hodin týdně. Ve 

školním roce 2014/2015 půjde o 12 žáků 1. ročníku a ve druhém týdnu o 10 žáků 2. ročníku nebo 11 žáků 3. 

ročníku. Celkem jde o 64 podpořených osob z řad žáků školy. Výuku bude realizovat 8 odborníků z praxe.

7

Využívání technických památek a interaktivních expozic technického 

charakteru k přípravě školních projektů

09/13-06/15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664



Náklady na klíčovou aktivitu

Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity bude 40 žáků, kteří se účastní zájmového kroužku za projekt.

                                                                                               207 714,15 Kč 

Popis realizace 

Klíčová aktivita je zaměřena na využívání technických památek a interaktivních expozic technického 

charakteru k přípravě školních projektů technického vzdělávání. Půjde o projektové dny v rámci kterých 

dojde k přípravě na návštěvu (vyhledávání potřebných informací, zpracování zjištěných informací, zveřejnění 

na webu školy), vlastní návštěvě automobilového veletrhu nebo výstavy a zajištění publicity výsledků. Dozor 

zajistí 2 učitelé SŠ, akce proběhne 5x za školní rok, uznatelným nákladem budou náklady na dopravu pro 10 

akcí za projekt a vstupné pro 44 osob za projekt (20 žáků oboru vzdělání karosář a 2 učitelů, kteří realizují 

zájmový kroužek x 2 roky). V každém školním roce proběhne:

Výstava ,,Rychlá kola“ Lysá nad Labem  

Výstava ,,Autosalon Louny“  Louny 

Veletrh ,,Electron  motion“ (elektromobily) Praha Letňany

Exkurze  Škoda Mladá Boleslav 

Exkurze Karosa Vysoké Mýto                                                                                                                                    

V rámci KA bude podpořeno 40 žáků školy.



Název klíčové aktivity

Období realizace

Na realizaci se podílí

Náklady na klíčovou aktivitu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Tématické celky:                                                                                                                                                     

1. téma - Úvod

1.1 Základní ustanovení norem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygieně práce a  vstupní školení 

BOZP - prohlídka dílen 3 hodiny

2. téma - Ruční zpracování kovů

2.1 Plošné měření a orýsování

      - orýsování a použití základního rýsovačského nářadí

2.2 Sekání, probíjení a značení 

     - dělení materiálu sekáním     

     - probíjení otvorů

2.3 Ruční stříhání jemných plechů

     - stříhání ručními nůžkami

     - stříhaní na tabulových nůžkách

     - stříhání na pákových nůžkách , na téma 3 hodiny, použití: sekáče, nůžky

3. - 4. téma:                                                                                                                                                               

3. Základní klempířské práce

3.1 Rovnání

   - rovnání tyčového materiálu

   - rovnání drátů

   - rovnání dílů z jemných plechů

   - rovnání dílů z jemných plechů - na téma 3 hodiny, použití: kladiva, paličky, babky

3.2 Ohýbání

   - ohýbání plechů

   - ohýbání plechů na ohýbačce

3.3 Zakružování

   - zakružování jemných plechů ručně

   - zakružování pásového a profilového materiálu, na téma 3 hodiny, použití: kladiva, paličky, babky

5. téma:                                                                                                                                                                      

4. Ruční tváření jemných plechů 

4.1 Rozhánění a stahování      

4.2 Prohlubování, vyklepávání a vyhlazování, na téma  3 hodiny 

V rámci podporované aktivity bude po dobu školního roku realizován pro jednu ZŠ 1x měsíčně v odpoledních 

hodinách v celkovém rozsahu 3 hodin zájmový kroužek ,,karosářská dílna“. Klíčová aktivita se týká 4 ZŠ. 

Kroužek bude určen pro 10 žáků z každé ZŠ. 4 ZŠ se postupně vystřídají po týdnech. Během školního roku 

projde každá ZŠ 10 tématy v rozsahu 30 hodin (120 hodin za školní rok, za projekt 240 hodin). V rámci 

zájmového kroužku se žáci ZŠ seznámí s jednoduchými činnostmi z oboru.  Celkem za projekt půjde o 240 

hodin na kroužek a 80 hodin na přípravu. V rámci kroužku proběhnou soutěže na půdě SOŠ a SOU 

Neratovice. Uznatelným výdajem budou osobní náklady na 2 učitele OV a na učitele ZŠ, doprava 2 ZŠ mino 

Neratovice x 10 témat x 2 roky.

Popis realizace 

8

Zájmový kroužek karosářská dílna pro žáky ZŠ

09/13-06/15

                                                                                               373 794,15 Kč 



Název klíčové aktivity

Období realizace

Na realizaci se podílí

Náklady na klíčovou aktivitu

Název klíčové aktivity

Období realizace

Na realizaci se podílí

Náklady na klíčovou aktivitu

Výstup klíčové aktivity

9

Vzájemné učení žáků naší školy a žáků ZŠ

09/13-06/15

                                                                                               201 394,15 Kč 

Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity bude za projekt 80 žáků ze 4 ZŠ. 

Popis realizace 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Výstupem klíčové aktivity bude 80 žáků za projekt.

10

Stáže pedagogických pracovníků ZS v SOŠ a SOU Neratovice

09/13-06/15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

                                                                                               138 114,15 Kč 

V rámci klíčové aktivity dojde k využívání karosářské dílny v době výuky žáků ZŠ při tzv. vzájemném  učení. 

10 žáků z každé  ZŠ bude  1 x za čtvrtletí na 2 dny (12 hodin) docházet do karosářské dílny, kde proběhnou 

jednak ukázkové hodiny na níže uvedená témata a následně budou společně se žáky naší školy zapojeny do 

výroby klempířských výrobků nebo jednoduchých oprav karosářských dílců s důrazem na dodržování 

bezpečnostních pravidel. Dozor zajistí učitelé naší školy i pedagogové ze ZŠ v době vyučování, uznatelným 

výdajem budou osobní náklady učitele OV a učitele ZŠ, dále doprava 2 ZŠ mimo Neratovice. Celkem půjde o 

4 návštěvy na 2 dny za školní rok, 8 návštěv za projekt po 6 hodinách, celkem 48 hodin za projekt. 

Témata:

1. Použití rovnací stolice při karosářské práci  - rovnací stolice

2 Autodiagnostika v praxi karosáře - autodiagnostika

3. Svařování karosářských komponentů - zařízení školy

4. Práce se spotovacím zařízením - spotovací zařízeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

V rámci výše popsaných dlouhodobých aktivit proběhnou exkurze žáků ZŠ do SOŠ a SOU Neratovice v 

rámci předmětu „Volba k povolání“, žáci ZŠ navštíví školu a zúčastní se ukázkových hodin v rámci 

odborného výcviku u oborů vzdělání karosář, bez nároku na odměnu.                            V rámci KA bude 

podpořeno 80 žáků ZŠ. 2 učitelé OV a 40 žáků školy poskytnou vzdělání.

6. téma                                                                                                                                                                

5. Výroba jednoduchých plechových dílů

5.1 Zhotovování šablon

5.2 Ruční a strojní tvarování, na téma 3 hodiny 

7. - 10. téma                                                                                                                                                         

6. Opravy karoserií a skříní

6.1 Výměna šroubovaných dílů, na téma 3 hodiny, použití: stolice, svářečka, vozík 

6.2 Oprava dílů vyklepáváním

6.3 Zasklívání karoserií, na téma 3 hodiny, použití: diagnostika, přístroj na sklo, sada na skla

6.5 Práce na měřící a rovnací stolici, na téma 6 hodin, použití: stolice

CELKEM 30 hodin.                                                                                                                                                   

V rámci KA bude podpořeno 80 žáků ZŠ.

Popis realizace 



Název klíčové aktivity

Období realizace

Na realizaci se podílí

Náklady na klíčovou aktivitu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

V rámci klíčové aktivity proběhnou stáže pedagogických pracovníků základních škol do SOŠ a SOU 

Neratovice proběhnou 4x za školní rok vždy pro 2 učitele z každé ZŠ, bez nároku na odměnu. Doplňkově 

bude realizována např. návštěva škol v době „Dne otevřených dveří“, návštěva učitelů a učitelů OV na ZŠ při 

provádění náboru a v souvislosti s jinými aktivitami, bez nároku na odměnu.Uznatelným nákladem bude 

cestovné pro ZŠ mimo Neratovice jako nepřímý náklad.

Podpora spolupráce naší školy se ZŠ

09/13-12/13

                                                                                               138 114,15 Kč 

11

Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity je navázaná spolupráce a sdílení dobré praxe 2 učiteli OV a ZŠ

Popis realizace 

Návštěva 2 učitelů OV na 4 ZŠ při realizaci výše popsaných aktivit (2 učitelé x 4 ZŠ x 2 roky),  v souvislosti s 

předáváním zkušeností a hodnocení již realizovaných aktivit. Uznatelným nákladem bude cestovné jako 

nepřímý náklad do ZŠ mimo Neratovice (8 cest).

Využití výstupů z projektů OP VK

č. KA, jaké výstupy, z jakého projektu

Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity bude 2 učitele z každé ZŠ, celkem jde o 16 osob.



Kód indikátoru Název Plánovaná hodnota

07.41.14
Počet podpořených osob v počátečním 

vzdělávání celkem - žáků
432

Způsob započítávání

Způsob dokladování

07.41.65
Počet podpořených osob - pracovníků 

v dalším vzdělávání
28

Způsob započítávání Účast na akci.

Způsob dokladování Prezenční listina, certifikát

07.41.20
Počet podpořených osob - 

poskytovatelé služeb
46

Způsob započítávání Fyzická účast

Způsob dokladování

06.43.10
Počet nově vytvořených/inovovaných 

produktů
1

Způsob započítávání

Způsob dokladování

Popis

Jde o 2 pedagoické pracovníky, kteří se zúčastní školení, které poskytne veškeré potřebné znalosti a 

dovednosti potřebné pro opravy plastových dílů automobilů pomocí horkovzdušné svářečky. Jedná se 

zejména o opravy nárazníků, držáků světel, nádobek na provozní kapaliny, plastových krytů apod. Účastníci 

školení se naučí rozpoznávat jednotlivé typy plastů, pracovat s horkovzdušnou svářečkou,  provádět různé 

typy svárů. Proběhnou 2 školení pro 2 osoby na počátku projektu. Dále jde o KA č. 5, kdy bude v rámci 

vytváření sítě středních škol podpořeno 10 osob. Dále jde o pedagogické pracovníky ZŠ, kteří se zúčastní 

stáží v SOŠ a SOU Neratovice a které proběhnou 4x za školní rok vždy pro 2 učitele z každé ZŠ, celkem za 

projekt pro 16 osob. 

Evaluační zpráva SŠ

Část 4 - Monitorovací indikátory

Popis 

MI obsahuje u KA č. 1 -  64 žáků školy v rámci povinné výuky, u KA č. 2 - 64 žáků školy v rámci povinné 

výuky, u KA č. 4 - 40 žáků školy v rámci zájmového kroužku, u KA č. 6 jde o 64 žáků školy v rámci podpory 

výuky s odborníkem z praxe, u KA č. 7 jde o 40 žáků školy, kteří navštíví veletrhy, u KA č. 8 jde o 80 žáků ZŠ 

v rámci zájmového kroužku, u KA č. 9 jde o 80 žáků ZŠ v rámci vzájemného učení.

Fyzická účast na akcích.

Prezenční listina

Popis

V rámci projektu u  u KA č. 8 jde o 2 učitelé OV v rámci zájmového kroužku pro žáky ZŠ, u KA č. 9 jde o 2 

učitelé OV a 40 žáků naší školy v rámci vzájemného učení, u KA č. 10 o 2 učitelé OV v rámci stáží pro učitele 

ZŠ .

 prezenční listina

Popis

vyhotovená zpráva

el. a tištěná podoba evaluační zprávy



06.43.12
Počet nově vytvořených/inovovaných 

produktů s komponentou ŽP
0

06.43.13
Počet nově vytvořených/inovovaných 

produktů s komponentou ICT
0

Harmonogram realizace projektu partnera: 09/013-12/13 - realizace nákupů 

investičního a drohného hmotného majetku a spotřebního materiálu. 01/14-06/15 - 

realizace volnočasové aktivity - zájmového kroužku pro žáky školy a žáky ZŠ 

1xtýdně dle rozpisu u KA. Ostatní aktivity budou probíhat průběžně.

Část 5 - Udržitelnost výstupů

Popis

 

Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF

Po dobu udržitelnosti bude probíhat povinná výuka žáků SŠ v rozsahu klíčvé aktivity č. 1.Dále bude probíhat 

každý školní rok realizace 1 zájmového kroužku pro žáky školy v rozsahu klíčové aktivity č. 1. KA se zúčastní 

1 ZŠ. 

Popis




