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OTEVOTEVŘŘENENÁÁ CESTACESTA
pro pro žživotnivotn íí úúspspěěchch

Číslo OP : CZ.1.07

Prioritní osa 7.1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory 7.1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, 

včetně dětí a žáků se SVP                               
Číslo výzvy : 04 pro GP- oblast podpory 1.2

INVESTICE  DO  ROZVOJE  ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ



A. PROA. PROČČ ??

Národní program rozvoje vzdělávání v  ČR - Bílá kniha ukazuje na 
významný moderní trend - odklon od znalostního učení k rozvíjení
životních kompetencí – dovednosti své osvojené znalosti uplatnit 
a rozvíjet v praxi.

V oblasti odborného vyu čování jde o kompetence pracovní,
kompetence k řešení problémů. Také kompetence komunikativní
a sociální podporují schopnost týmové spolupráce.

Náš projekt klade d ůraz na:

- kvalitní odbornou připravenost pro praxi v moderní euro firmě

- jazykovou vybavenost, schopnost odborné komunikace v AJ(NJ)

- aktivní využívání ICT – internet, e-learning, 

prezentace inovativních nápadů



�� Modernizace systModernizace syst éému pomu po ččááteteččnníího vzdho vzd ěělláávváánníí nana
StStřřednedníí odbornodbornéé šškole a  odbornkole a  odbornéém um uččiliilišštiti T. SvinyT. Sviny

�� PropojenPropojen íí vzdvzděělláávváánníí na SOna SOŠŠ a SOU do systa SOU do syst éému mu 
celoceložživotnivotníího uho uččeneníí –– odbornodbornéé klklííččovovéé kompetencekompetence

�� ProjektovProjektov éé vyuvyu ččovov áánníí a ua uččeneníí v teorii i praxiv teorii i praxi

�� NovNováá odbornodborn áá šškola kola 
od tradiod tradiččnníího vyuho vyuččovováánníí k aktivaci k aktivaci žžáákkůů

�� ModernModern íí uuččebna x modernebna x modern íí vyuvyu ččovacovac íí metody metody 

�� EuroEuro řřemeslnemesln ííkk –– odbornodborn áá ppřřipravenostipravenost
adaptabilita, kompetence a jazykovadaptabilita, kompetence a jazykováá vybavenostvybavenost

B. B. CCÍÍL PROJEKTUL PROJEKTU ::

Zvýšit kvalitu odborn ého vzd ělávání



C. C. KlKl ííččovov éé aktivity  projektuaktivity  projektu

1.1. Prevence rasismu a xenofobie       Prevence rasismu a xenofobie       

Rasismus, šikana a záškoláctví. Projektové týdny, žákovské akademie, 
výchovné exkurze do SOŠ

2. Organiza2. Organiza ččnníí formy výuky s podporouformy výuky s podporou

MECHANIK - výukový manuál

Moderní učitel – kurz technologií 21.století s e- learningem

3. Zvy3. Zvyššovováánníí kompetenckompetenc íí uuččitele itele 

Patologické jevy a prevence, Moderní vyučování,  CV a ŠVP,
WORKSHOP pro učitele ze SOŠ JK 



Rozpis jednotlivých klRozpis jednotlivých kl ííččových ových 
aktivit projektuaktivit projektu



1.1. ProjektovProjektov éé týdny prevence patologických jevtýdny prevence patologických jev ůů

ZZáávvěěrereččnnéé žžáákovskkovsk éé akademie s prezentacakademie s prezentac íí
ŽŽáákovskkovsk éé výchovnvýchovn éé exkurze na SOexkurze na SO ŠŠ v JK  v JK  
Výzdoba Výzdoba šškoly, webovkoly, webov éé strstr áánky projektu na tnky projektu na t éémata:mata:

1.1 Rasismus a xenofobie, multikulturní výchova a vzdělávání
1.2 Šikana 
1.3 Záškoláctví

2. SWOT analýza2. SWOT analýza –– silnsiln éé a slaba slab éé strstr áánky,nky, ppřřííleležžitosti a rizika itosti a rizika 

Žáci a učitelé, rodiče a výrobní firmy

3.  Multimedi3.  Multimedi áálnln íí uuččebnaebna –– dovybavendovybaven íí prezentaprezenta ččnníí technikoutechnikou

ŠŠkolnkoln íí klubovna klubovna –– doudou ččovováánníí, z, záájmovjmov áá ččinnostinnost

4. Pedagogicko4. Pedagogicko --psychologickpsychologick áá poradnaporadna

ad 1. Prevence rasismu a xenofobiead 1. Prevence rasismu a xenofobie
(podporovan(podporovan éé aktivity oblasti podpory 1.2)aktivity oblasti podpory 1.2)



Harmonogram  aktivit  projektu
LEDEN Záškoláctví-týden prevence
ÚNOR

Žákovská výchovná exkurze  1 . 
BŘEZEN

Výchovné projekty prevence patologických jevů - vyhodnocení, připomínky
návrhy na zlepšení

Rok  2012

DUBEN Šikana   týden prevence                                                                                            
KVĚTEN

ČERVEN Žákovská výchovná exkurze  2.- Jak na šikanu

ŘÍJEN 

LISTOPAD Rasismus a xenofobie , Žákovská výchovná exkurze
PROSINEC 
Výchovné projekty prevence patologických jevů - vyhodnocení, připomínky



1. Implementace nových 1. Implementace nových kurikulkurikul áárnrn ííchch dokumentdokument ůů
do praxe SOdo praxe SO ŠŠ a SOU T. Svinya SOU T. Sviny

1.1 rozvoj funk1.1 rozvoj funk ččnníí technicktechnick éé gramotnosti a klgramotnosti a kl ííččových kompetencových kompetenc íí

1. 2 tvorba výukových materi1. 2 tvorba výukových materi áállůů : : 
ObrObr áázkový manuzkový manu áál a cvil a cvi ččebnice technických oborebnice technických obor ůů -- MECHANIKMECHANIK
Kurz pro pedagogy  Kurz pro pedagogy  MODERNMODERNÍÍ UUČČITEL ITEL (40 hodin s technologiemi 21.stolet(40 hodin s technologiemi 21.stolet íí))

mezipmezip řředmedměětovtov éé vztahy a rozvoj klvztahy a rozvoj kl ííččových kompetencových kompetenc íí
(aktivita, samostatnost , tvo(aktivita, samostatnost , tvo řřivost)ivost)
ProblProbl éémovmov éé a projektova projektov éé vyuvyu ččovováánníí
CertifikCertifik áát Modernt Modern íí technologie 21.stolettechnologie 21.stolet íí

1. 3. osv1. 3. osv ěětovtov áá a informaa informa ččnníí podpora podpora kurikulkurikul áárnrn íí reformyreformy
se zamse zaměřěřeneníím na pedagogickou i rodim na pedagogickou i rodi ččovskou veovskou ve řřejnostejnost

ad 2. ad 2. OrganizaOrganiza ččnníí formy výuky s podporouformy výuky s podporou
(podporovan(podporovan éé aktivity oblasti podpory 1.2aktivity oblasti podpory 1.2 ))



Harmonogram  aktivit  projektu
LEDEN

ÚNOR Moderní učitel- (20hodin)
Moderní technologie (ICT) 1.

Tvorba prezentace(práce s fotodokumentací,grafy,vkládání a úprava textu)        

BŘEZEN

Rok  2012

DUBEN Moderní učitel- (20hodin)              E-learning-, plán konzultací                                             
Moderní technologie 21.století –

Hrozí naší škole síťová válka? Celoživotní vzdělávání a škola          
KVĚTEN Vyhodnocení  kurzu pro pedagogy  Moderní učitel -Osvědčení 
ČERVEN

ZÁŘÍ Individuální plán žáků se SVP    Kariérní plán pedagoga                  
Zájmová činnost ve školní klubovně         Celoživotní vzdělávání                                                                    
ŘÍJEN  
LISTOPAD

PROSINEC Vyhodnocení výsledků projektu  -Co projekt dal a vzal ?



1. WORKSHOPY pro PEDAGOGY1. WORKSHOPY pro PEDAGOGY

1. 11. 1 PatologickPatologick éé jevy ve jevy ve šškolekole a jejich prevence a jejich prevence –– ššikanaikana

1. 21. 2 ModernModern íí vyuvyu ččovov áánníí –– problprobl éémovmov éé a projektova projektov éé vyuvyu ččovováánníí
praktické ukázky práce s ICT technologiemi

1. 31. 3 CeloCelo žživotnivotn íí vzdvzděělláávváánníí uuččiteleitele –– kdo a jak pomkdo a jak pom ůžůže e 

1. 4. Co n1. 4. Co n áám projekt dal a vzalm projekt dal a vzal -- sbornsborn íík prezentack prezentac íí pedagogpedagog ůů

1. 5   Kari1. 5   Kari éérnrn íí plpl áány uny u ččitelitel ůů a jejich ca jejich c íílele
(posilování kompetence k efektivní komunikaci, týmové spolupráci, 
podnikavosti, kompetence k řešení problému, kompetence k vyhledávání
informací a jejich účelné využívání ve vlastní praxi)

ad 3. Zvyad 3. Zvy ššovov áánníí kompetence ukompetence u ččiteleitele
pro odstrapro odstra ňňovov áánníí baribari éér brr br áánnííccíích rovnch rovn éému pmu p řříístupustupu
(podporovan(podporovan éé aktivity oblasti podpory 1.2)aktivity oblasti podpory 1.2)



Harmonogram  aktivit  projektu
LEDEN          SWOT analýza 
ÚNOR
.                                                     
BŘEZEN Workshop 1. Kdo si hraje, nezlobí (patologické jevy a prevence) 

Pezentační technika do multimediální učebny. Školní klubovna .

Rok  2012

DUBEN               
KVĚTEN Workshop 2. Syndrom vyho ření 

ČERVEN Vyhodnocení činnosti pedagogicko-psychologické poradny

ZÁŘÍ
ŘÍJEN Workshop 3 .                              Jak zvládat zlost a agresivitu
LISTOPAD

PROSINEC SWOT analýza k  vyhodnocení výsledků projektu  



KLÍČOVÉ AKTIVITY

Kompetence
odbornosti pro
úspěšnou praxi

na evropském trhu práce

Moderní učebna 
a dílna

Prezentační technika
Školní klubovna 

WORKSHOPY
Praktické dílny 

Obrázkové manuály 
pro technické

odborné a  jazykové
vyučování a  učení

Modern í
metody

Projektové
a problémové

učení



SOUSOUČČASNOSTASNOST

�� stst řřednedn íí šškoly jsou relativnkoly jsou relativn ěě uzavuzav řřenenéé instituce instituce 
poskytujposkytuj ííccíí popoččááteteččnníí vzdvzděělláávváánníí

�� popoččet et žžáákkůů nastupujnastupuj ííccíích do stch do st řřednedn íího ho 
vzdvzděělláávváánníí se snise sni žžuje uje 

�� výraznvýrazn éé snsn íížženeníí žžáákkůů uuččebnebn íích oborch obor ůů ––
hhrozba uzavrozba uzav íírráánníí nněěkterých oborkterých obor ůů

�� nedostatek pracovnnedostatek pracovn íí ssííly v technických ly v technických 
oborech na oborech na úúrovni vyurovni vyu ččeneníí



VÝCHODISKAVÝCHODISKA

�� ZvyZvy ššovov áánníí kvality a efektivnosti odbornkvality a efektivnosti odborn éého  ho  
vzdvzděělláávváánníí

�� Realizace Realizace kurikulkurikul áárnrn íí reformyreformy -- ŠŠVPVP
vyuvyu ččovacovac íí metody metody –– problprobl éémovmov éé a projektova projektov éé uuččeneníí
prprůřůřezovezov áá ttéémata mata –– ddůůraz na mezipraz na mezip řředmedměětovtov éé vztahyvztahy

�� Rozvoj klRozvoj kl ííččových kompetencových kompetenc íí
řřeeššeneníí problprobl éému v pracovnmu v pracovn íím procesu,komunikace,m procesu,komunikace,
týmovtýmov áá spoluprspolupr ááce ce 

15 – 16 letí (po čty)
2005 - 125 000
2010  - 90 000

15 15 –– 16 let16 let íí (po(poččty)ty)
2005 2005 -- 125 000125 000
2010  2010  -- 90 00090 000



VyuVyu žžitelnost a pitelnost a p řříínos výstupnos výstup ůů projektuprojektu
VlastnVlastn íí tvorba metodických a didaktickýchtvorba metodických a didaktických materimateri áállůů a ua uččebnebn íích ch 
pompom ůůcekcek

Mechanik, praktický výukový manuMechanik, praktický výukový manuááll
NNáázornzornéé pracovnpracovníí listy, výukovlisty, výukovéé programy k ITprogramy k IT

PraktickPraktick éé ddíílny pro ulny pro u ččitele itele 
EE--learninglearning, Co projekt dal a vzal, Co projekt dal a vzal -- zdroje inspirace, pzdroje inspirace, přřííklady dobrklady dobréé praxepraxe

Prevence patologických jevPrevence patologických jev ůů –– rasismus, rasismus, ššikana, zikana, z ášáškolkol ááctvctv íí
VýchovnVýchovnéé žžáákovskkovskéé prezentace prevence,prezentace prevence, akademie, exkurzeakademie, exkurze

ModernModern íí uuččitelitel –– technologie 21.stolettechnologie 21.stolet íí-- 40 hodinový kurz40 hodinový kurz

SWOT analýzaSWOT analýza -- žžááci, uci, u ččitelitel éé , rodi, rodi ččee
SilnSilnéé a slaba slabéé strstráánky, pnky, přřííleležžitosti a rizika  itosti a rizika  

MultimediMultimedi áálnln íí uuččebna s prezentaebna s prezenta ččnníí technikou, technikou, šškolnkoln íí klubovna     klubovna     

Produkty projektu budou v tiProdukty projektu budou v tiššttěěnnéé podobpodoběě i na nosii na nosiččíích CD k dispozici ch CD k dispozici žžáákkůům m 
ii uuččitelitelůůmm, budou tak, budou takéé zvezveřřejnejněěny na webových strny na webových stráánknkáách ch šškoly.koly.



CCÍÍLOVLOVÁÁ SKUPINASKUPINA

PrimPrim áárnrn íí ccíílovou skupinulovou skupinu tvotvo řříí žžááci  SOci  SO ŠŠ a SOU Trhova SOU Trhov éé Sviny Sviny 

Celkem 2Celkem 2 5454 žžáákkůů, z toho , z toho 6565 žžáákkůů se SVPse SVP
ModernModern íí šškolakola -- projektovprojektov éé a probla probl éémovmov éé uuččeneníí

SekundSekund áárnrn íí ccíílovou skupinulovou skupinu tvotvo řříí uuččitelitel éé,,
ktekte řříí se do projektu zapojse do projektu zapoj íí prostprost řřednictvednictv íím evaluace výuky m evaluace výuky ŠŠVP, VP, 
tvorby produkttvorby produkt ůů projektu a pprojektu a p řředevedevšíším realizacm realizac íí inovativninovativn íích ch 
vyuvyu ččovacovac íích metod problch metod probl éémovmov éého a projektovho a projektov éého vyuho vyu ččovováánníí
pedagogpedagog ůů a ua uččeneníí žžáákkůů. D. Důůraz na aktivaci a samostatnost raz na aktivaci a samostatnost žžáákaka..

Celkem Celkem 41 41 pedagogických pracovnpedagogických pracovn ííkkůů
VyuVyu žžitit íí kurikulkurikul áárnrn ííchch dokumentdokument ůů a multimedia multimedi áálnln íích prostch prost řředkedkůů



Harmonogram  aktivit  projektu
LEDEN Záškoláctví - týden prevence

SWOT analýza

ÚNOR Moderní učitel - (20hodin)
Žákovská výchovná exkurze  1 .    

BŘEZEN Workshop 1: Kdo si hraje, nezlobí (patologické jevy a prevence)

Prezentační technika do multimediální učebny. Školní klubovna.

Rok  2012

DUBEN Moderní učitel - (20hodin)           Šikana   týden prevence

KVĚTEN Workshop 2. Syndrom vyho ření

ČERVEN Žákovská výchovná exkurze  2.- Jak na šikanu 

Vyhodnocení činnosti pedagogicko-psychologické poradny

ZÁŘÍ Individuální plán žáků se SVP    Kariérní plán pedagoga
Školní klubovna - činnost

ŘÍJEN Workshop 3.                              Jak zvládat zlost a agresivitu
LISTOPAD Rasismus a xenofobie, Žákovská výchovná exkurze

PROSINEC SWOT analýza k  vyhodnocení výsledků projektu  



PUBLICITAPUBLICITA

• Informa ční a komunika ční materiály
leták o projektu a jeho aktivitách, plakát, propagační materiály

• Webové stránky školy – informace o projektu
Stránky budou pravidelně aktualizovány , budou zde informace 
o probíhajících aktualitách, fotogalerie, tiskové zprávy.

• Zprávy v region álních m édiích 
o projektu, o průběhu jeho realizace a o výsledcích projektu



RozpoRozpo ččet projektu et projektu -- ččlenleněěnníí

PrPrááce s cce s c íílovou skupinoulovou skupinou

MediMedi áálnln íí kampakampa ňň a publicitaa publicita

Administrace a Administrace a řříízenzeníí

80%80%

12 %12 %

8 %8 %



Mgr. Dita ČurdováMetodik prevence

Dr. Miroslav ValenzTechnik ICT

Ing. Vladislav TrsekOdborný garant

PaedDr. Jitka PapežováKoordinátor projektu

Růžena MravcováFinanční manažer

Mgr. Jaroslav MichalManažer projektu

RealizaRealizaččnníí týmtým



Konec prezentaceKonec prezentace


