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Název projektu

Zlepšení podmínek výuky učebních oborů

Příjemce

Integrovaná střední škola Slaný

Datum zahájení realizace

1. 3. 2009

Datum ukončení realizace

31. 12. 2011

Partneři projektu

----

Stručný popis průběhu realizace projektu
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V období realizace projektu probíhaly klíčové aktivity projektu podle předem schváleného harmonogramu
projektu. Za hladký průběh realizace zodpovídal realizační tým ve složení:
Ing. Jaroslava Cvrčková – projektový manažer a ekonom projektu
Bc. Hana Šlégrová

- koordinátor projektu

Dagmar Magdičová

- účetní projektu

Ing. Michaela Šlégrová – asistentka projektu
Tomáš Šaroch

- asistent projektu (nahradil Magdalénu Humlovou – peněžitá pomoc v mateřství)

Jaroslav Cvrček

- odborný asistent projektu pro strojírenské obory

Helena Hortová

- odborný asistent projektu pro potravinářské obory

V rámci projektu byly vybaveny dvě počítačové učebny moderní výpočetní technikou. Pedagogičtí pracovníci
ISŠ absolvovali odborná školení a semináře. Poznatky využili při zpracování nových metodik a nových
výukových materiálů pro žáky. Po pilotním ověření a následné úpravě byly výukové materiály vytištěny a
současně v elektronické podobě umístěny na www stránky projektu. Po celou dobu trvání projektu probíhaly
lekce odborných kurzů pro žáky naší školy:
Barmanský kurz
Moderní trendy v cukrařině
Zdravá výživa
Ozdobné vyřezávání ovoce a zeleniny
Nácvikový kurz pájení a montáž měděného potrubí
Nácvikový kurz svařování a montáž platového potrubí
Seznámení s autodiagnostikou
Pro žáky z vystupujících ročníků okolních základních škol byly uspořádány WORKSHOPY, kde byl prezentován
projekt a jeho výstupy.

Dosažené cíle projektu
Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění výuky zavedením nových moderních vyučovacích metod a nových
výukových modulů s aktivním zapojením žáků a důrazem na mezipředmětové vazby a nasazení nových
informačních technologií do výuky. Tento cíl byl beze zbytku splněn. Žáci dostali možnost absolvovat odborné
kurzy, vzdělávají se podle nových výukových materiálů. Ke vzdělávání využívají moderní vybavení počítačových
učeben. Dosažením dílčích cílů byla zlepšena kompetence pedagogů ISŠ a zvýšena kvalita vzdělávání.

Zpětná vazba od cílových skupin
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Zpětná vazba byla zjišťována osobním kontaktem s cílovými skupinami.
Pedagogičtí pracovníci školy
Využili poznatků ze školení, seminářů a odborných exkurzí při tvorbě metodik a nových výukových materiálů.
Kladný postoj cílové skupiny se projevil zájmem o školení, tvorbu metodik a výukových materiálů a o následné
pilotní ověřování a zavádění do výuky.
Žáci ISŠ Slaný
Využili získané schopnosti a praktické dovednosti v teoretickém vyučování i na pracovištích odborného výcviku.
Získali lepší uplatnitelnost na trhu práce.
Žáci základních škol
Pořádané workshopy se setkaly s velkým zájmem žáků a významně ovlivnily jejich rozhodování o volbě
budoucího povolání. Díky tomu se podařilo docílit 100 % naplněnost otevíraných učebních oborů.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů
Plánovaná hodnota

Dosažená hodnota

Počet nově vytvořených / inovovaných produktů

15

26

Počet podpořených osob - celkem

366

393

Počet úspěšně podpořených osob

366

393

Název ukazatele

Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot
Plánované hodnoty byly dosaženy

Publicita projektu
Projekt byl průběžně prezentován v regionálním tisku a Učitelských novinách. V rámci projektu vznikl propagační
materiál, který byl k dispozici zájemcům o studium v ISŠ Slaný. Pravidla publicity byla dodržována v souladu
s metodickými pokyny poskytovatele.

Webové stránky projektu

Webové stránky projektu jsou součástí webových stránek ISŠ Slaný –
www.iss-slany.cz. Stránky jsou průběžně aktualizovány. Na stránkách jsou
k dispozici nově vzniklé výukové materiály.

Udržitelnost projektu
Po ukončení projektu budou projektem vytvořené výukové materiály zařazeny do výuky ISŠ Slaný. Výstupy
projektu jsou cílovým skupinám dostupné na webových stránkách školy. Pedagogičtí pracovníci proškolení
v rámci projektu mohou nadále předávat svoje zkušenosti z projektové přípravy a realizace projektu dalším
členům pedagogického sboru.
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Problémy při realizaci
Problémy při realizaci projektu vznikaly v souvislosti s často se měnící metodikou pro příjemce podpory a ve
druhé polovině realizace zejména kvůli pozdnímu financování projektu ze strany poskytovatele.

Horizontální témata
Rovné příležitosti
Projekt byl určen pro chlapce i dívky, z řad pedagogů pro ženy i muže. Současně projekt zaručoval rasovou
rovnost. Zveřejněné materiály jsou k dispozici všem věkovým kategoriím bez rozdílu věku a pohlaví.

Udržitelný rozvoj
Výukové materiály jsou k dispozici nejen v tištěné podobě, ale i v elektronické podobě, aby bylo zamezeno
zbytečnému plýtvání papírem. Novým vybavením učeben došlo k úspoře elektrické energie a ke snížení
škodlivého vlivu na životní prostředí.

Výstupy/produkty projektu
Typ

Název

Stručný popis

1

Výukový
modul

Žákovský
podnikatelský
projekt

Zpracováním projektu žák získá
Pro všechny žáky 3. ročníků
základní ekonomické a legislativní zařazeno do teoretického
informace související
vyučování
s podnikáním a naučí se tyto
informace vyhledávat na
internetu. Naučí se tvořit firemní
strategii podle a následně
vyhodnotit konkurenceschopnost
v dané lokalitě.

2

Pracoviště

Počítačové
učebny

Realizací projektu vznikly dvě
Pro všechny pedagogické
nově vybavené počítačové učebny pracovníky a žáky školy
s internetovým připojením
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Dostupnost

3

Odborný
kurz

Moderní trendy Absolvováním odborného kurzu
v cukrařině
se žáci podrobně seznámí s danou
tématikou a nejmodernějšími
Zdravá výživa
aktuálními poznatky s daného
Barmanský kurz oboru.
Ozdobné
vyřezávání
ovoce a
zeleniny
Autodiagnostika
Svařování a
montáž
plastového
potrubí
Pájení a montáž
měděného
potrubí
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Kurzy jsou zaměřené na nácvik a
získávání odborných dovedností,
které zlepšují uplatnitelnost
absolventů na trhu práce.

Pro žáky 1. a 3. ročníků
potravinářských oborů
zařazeno do odborného
výcviku.
Pro žáky 1. ročníků
strojírenských oborů
zařazeno do odborného
výcviku.

4

Výukové
materiály

Anglický jazyk

Pro všechny ročníky

Německý jazyk

Pro 1. ročníky

Německá
konverzace

Pro všechny ročníky
potravinářských oborů

Občanská
nauka

Pro 3. ročníky

Matematika

Pro 1. ročníky

Ekonomika

Pro 2. ročníky

Účetnictví

Pro všechny ročníky

Technická
dokumentace

Pro všechny ročníky

Technické
kreslení

Pro 1. ročník Truhlář

Význam a
výhody zdravé
stravy

Pro 1. a 2. ročník obor Kuchař –
číšník, Kuchařské práce

Technologie,
potraviny a
výživa

Pro 2. ročník Kuchař – číšník

Technologie

Pro 2. ročník Kuchař - číšník

Potraviny a
výživa

Pro 2. ročník Kuchařské práce

Moderní trendy
v cukrářské
Pro 1. – 3. ročník Cukrář, teorie
výrobě
k probíhajícímu odbornému kurzu
Barmanský kurz

Automobily

Pro 1. ročník Kuchař – číšník,
teoretický materiál
k probíhajícímu odbornému kurzu
Pro učební obor Automechanik

Autodiagnostika Pro učební obor Automechanik,
teoretický materiál
k probíhajícímu odbornému kurzu
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Pájení

V tištěné podobě,
v elektronické podobě na
webových stránkách školy

Nácvikový kurz
Pájení a montáž
Pro učební obor Instalatér,
měděného
teoretický materiál k odbornému
potrubí
kurzu
Nácvikový kurz Pro učební obor Instalatér,
Svařování a
teoretický materiál k odbornému
montáž
kurzu
plastového
potrubí
Vodárenství –
Čistírny
odpadních vod
Vodárenství –
Domovní
kanalizace
Vodárenství
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Pro 2. ročníky Instalatér

Pro 2. ročníky Instalatér

Pro 2. ročníky Instalatér

