OBDOBÍ DUBEN – ČERVEN 2011
Realizované aktivity
1. Pilotní ověřování kurikula a školních vzdělávacích programů a jejich případná
korekce
Na základě Plánů pilotáží pokračovalo v období dubna - června 2011 pilotní ověřování
inovovaných ŠVP v prvních ročnících všech oborů vzdělání zařazených do projektu, kromě
těch oborů, které se ve školním roce 2010/2011 nemohly otevřít z důvodu malého zájmu
uchazečů o tyto obory. Pokračovalo pilotní ověřování produktů s komponentou ŽP a IKT a
předmětu Fiktivní firma jako forma praxe ve 3. ročníku. Pracovní skupiny se pravidelně 1x
měsíčně scházely a pod vedením metodiků a hlavních metodiků diskutovaly činnost
jednotlivých pedagogů a korekce navržené na základě reflexe uskutečněných vyučovacích
hodin.
Proběhly poslední schůzky učitelů nominovaných do role Učitel – sociální partnerství
pod vedením Metodiků – sociální partnerství s aktéry na trhu práce. Na základě požadavků
trhu práce na absolventy jednotlivých oborů byly prováděny změny v ŠVP oborů.
Díky pilotážím a konzultacím se sociálními partnery postupně nabývaly školní
vzdělávací programy definitivní podobu. Předpokládáme, že inovované ŠVP, využívání
moderních technologií a moderních výukových metod povede ke zkvalitnění přípravy žáků na
jejich osobní, společenský a především profesní život.
2. Přenos zkušeností, rozvoj partnerství a síťování
V rámci této klíčové aktivity byly zahájeny práce na vytvoření společné metodiky
inovace ŠVP. Hlavními metodiky byl navržen a vypracován rámec textu. Metodici oslovili
pedagogy, kteří budou do metodiky přispívat kapitolami ze svého oboru. Tyto texty budou
dále upraveny metodiky, tak, aby finální text měl jednotnou formu. S pedagogy byly
uzavřeny dohody. S pracovníky IKT bylo dohodnuto umístění příloh na projektovém webu.
Vedení projektu zajistilo vytvoření projektového webu, na který budou postupně
umísťovány výstupy projektu. Bylo projednáno zahájení funkčnosti webu včetně diskusního
fóra v průběhu července – srpna.
Bylo naplánováno datum závěrečné konference na 1. září 2011 ve 13.00 hodin. Byl
prodiskutován program konference, propagace a pozvánky. Bylo zajištěno rovněž zapůjčení
multimediálního sálu KÚLK pro konferenci.
Byly učiněny první kroky k vytvoření metodiky projektu, která bude přístupná
odborné i laické veřejnosti na webových stránkách školy. Byly vytvořeny podmínky k tomu,

aby výsledky projektu mohly být budou prezentovány na připravované závěrečné konferenci a
umístěny na projektovém webu.

Plánované aktivity
Ve spolupráci hlavních metodiků s učiteli SŠ – metodika inovace ŠVP bude vytvořena
společná metodika inovace ŠVP. Jejím obsahem bude popis procesů, které probíhaly ve
fázích evaluace, inovace a pilotáže ŠVP a jejich výsledků. Součástí metodiky budou
příspěvky shrnující výsledky předmětů, skupin předmětů, modulů nebo celých oborů.
Důležitou součástí metodiky budou přílohy dokumentující procesy a produkty projektu.
Metodika inovace ŠVP včetně dodatků a podstatných produktů projektu budou
umístěny na projektovém webu. Součástí projektového webu bude i diskusní fórum.
V září 2011 proběhne závěrečná konference projektu, na které budou zhodnoceny
výstupy projektu a nastíněno jeho případné pokračování. Konference se zúčastní všichni
pedagogové, kteří se na činnostech projektu podíleli, pedagogičtí pracovníci, kteří neměli
příležitost se podílet (především nově přijatí pracovníci), pozváni budou i zástupci sociálních
partnerů a pracovníci KÚ.

