Projektový záměr EU – peníze středním školám
Střední odborné učiliště STRAVON spol. s r.o.,
Tyršova 447, Nymburk
Název projektu CZ. 1. 07/1.5.00/34.0846:
Obnova ICT školy

1. Cíl Projektu:
Projektový záměr vychází ze ŠVP pro obor 65-51-H/01 Kuchař – číšník, se zaměřením
kuchař, které jsou koncipovány tak, aby vytvářely předpoklady pro osvojování klíčových
kompetencí, jak stanovuje RVP.
Dalším podkladem pro projektový záměr bylo vlastní hodnocení školy s požadavkem
neustálého zkvalitňování didaktické techniky a jejího používání ve výuce a také využívání
možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Rozhodli jsme se realizovat tyto hlavní cíle projektu:
a/ zkvalitnit vlastní výuku prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální
technologie
b/ naučit pedagogické pracovníky samostatně vytvářet učební materiály a využívat je spolu se
současnou technikou
c/ zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj odborných kompetencí žáků
d/ podpořit pedagogy v zavádění finančního vzdělávání do výuky pomocí dalšího vzdělávání
pedagogů
Účastníci projektu: všichni žáci střední školy a pedagogičtí pracovníci odborných i
všeobecně vzdělávacích předmětů

2. Výběr šablon:
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Zkvalitnit a zatraktivnit vlastní výuku pomocí metod a forem práce využívající digitální
technologie. Využít stávající školní vybavení a dle potřeby vybavení doplnit.
Konečným výstupem budou 3 sady vzdělávacích materiálů pro tři tematické oblasti. V každé
sadě bude vytvořeno 20 DUM.
V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků
středních škol
Zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj odborných kompetencí žáků podporou
pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.

Konečným výstupem budou 2 sady vzdělávacích materiálů pro dvě tematické oblasti. V každé
sadě bude 32 vzdělávacích materiálů.
VI/3 –Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících
k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol
Pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogy v zavádění
finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na implementaci Standardu finanční gramotnosti
v ŠVP.

3. Podpořené osoby:
Žáci školy v počtu 27 (dle výkazu k 30. 9. 2011). Pedagogičtí pracovníci školy v počtu 5.

4. Konečný výsledek:
Vytvořit sady vzdělávacích materiálů pro inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
(2krát 60 DUM)
Vytvořit sady vzdělávacích materiálů pro inovaci a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
odborných kompetencí žáků ( 2 x 32)
Osvědčení o absolvování DVPP ( 8x)

5. Rozpoznání dosažení změny:
Bude vyhodnocováno průběžně v rámci pravidelného testování základního učiva každé
pololetí. Dále dosažením výsledků vzdělávání a meziročním srovnání stejných období a
ročníků.
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