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Věcné vyhodnocení projektu
Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování
v prostředí reálné praxe v roce 2014
Číslo rozhodnutí

39405-6/2014 ze dne 5. 11. 2014

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů
a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014

Název projektu

Pedagogičtí pracovníci v odborných firmách

Název právnické
osoby

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471

IZO školy

130 002 496
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Závěrečná zpráva projektu:
V rámci projektu se měla uskutečnit dvě odborná školení pořádaná firmou Ekopure, s.r.o. Přerov.
Tato školení se měla uskutečnit v měsíci říjnu a listopadu 2014. Jelikož se proces schvalování prodloužil, tyto termíny
nemohly být dodrženy. Školení tak proběhla v měsících listopadu a prosinci. Vzhledem k tomu, že školení se
zúčastnili všichni odborní učitelé a nemohli jsme k jejich pořádání využít podzimní prázdniny nebo ředitelské volno,
musela být pro žáky v tyto dny upravena výuka a zajištěny exkurze.
Obě školení proběhla v pronajatých prostorách v Přerově. Pořádající firmou byla již zmíněná firma Ekopure, která ke
spolupráci přizvala lektory slovenské firmy HD elektronika SK,s.r.o.
První školení na téma „Seriová a paralelní diagnostika moderních motorových vozidel, benzín a diesel HDS/P-3“
se konalo 24. 11. 2014. Školení se zúčastnilo všech 10 plánovaných odborných pedagogických pracovníků (4 učitelé
a 6 učitelů odborného výcviku).
Závěrečný test, kterým provedli lektoři vyhodnocení školení, zvládli všichni pedagogičtí pracovníci minimálně na
90%, průměrně pak na 96%.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zajištění prostor a materiálního vybavení, organizace, úroveň lektorů i
probíraných témat byla většinou proškolených považována za odpovídající. Návrh pro zařazení poznatků do
pedagogických dokumentů byl spíše na úrovni úpravy učiva, neboť v ŠVP a tematických plánech je již zařazeno.
Druhé školení na téma „Benzínový 16V hnací agregát a centrální řídící jednotka vozidla HD Motor/BSI-4“ se konalo
1. 12. 2014 a taktéž se ho zúčastnilo všech 10 pedagogických pracovníků dle plánu. Dopolední blok byl zaměřen
teoreticky na konstrukci a zásady oprav, odpolední pak na diagnostiku a práci s výukovým panelem firmy HD
Elektronika, který bohužel naše škola nevlastní.
Závěrečný test, kterým provedli lektoři vyhodnocení školení, zvládli všichni pedagogičtí pracovníci minimálně na
83%, průměrně pak na 93%.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zajištění prostor a materiálního vybavení, organizace, úroveň lektorů i
probíraných témat byla většinou proškolených považována za odpovídající. Návrh pro zařazení poznatků do
pedagogických dokumentů byl opět spíše na úrovni úpravy učiva, neboť v ŠVP a tematických plánech je již zařazeno.
Téma dopolední části školení pak bylo považováno za již mírně zastaralé.
Dotace na projekt byly vyčerpány v plném rozsahu v souladu s plánovaným podrobným rozpočtem.
Osvědčení o absolvovaných školeních bylo vystaveno jak firmou Ekopure, tak Vzdělávací agenturou Kroměříž, s.r.o,
která také zajistila akreditace školení a propagaci projektu na radě ředitelů Sdružení AP a představenstvu Svazu
průmyslu a dopravy.
Zařazení témat školení do ŠVP nebylo nutné, neboť jsou tam v podstatě zahrnuta. Jejich aplikace však byla zařazena
do tematických plánů a učiva předmětů Silniční vozidla, Opravárenství a Odborný výcvik u obou automobilových
oborů, které se na naší škole vyučují, tj. Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik) a Autotronik.
Projekt byl propagován pedagogickými pracovníky na třídních schůzkách 13. listopadu a na dnech otevřených dveří
v listopadu 2014 a v lednu 2015. Na burzách středních škol nebylo možné projekt propagovat, neboť se konaly
v době, kdy ještě nebyl schválen. V budově školy byla vytvořena nástěnka s fotodokumentací a informacemi o
projektu. Tyto informace jsou také zveřejněny na webových stránkách školy.
Z materiálů, které jsme obdrželi při školeních, byly vytvořeny také výukové prezentace.
Závěrem lze říci, že projekt svůj účel splnil, i když některé poznatky již pro některé z pedagogů nebyly neznámé.
Každopádně nově získané informace a materiály budou využity při teoretické i praktické výuce.
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Adresa webové stránky školy, na které je projekt zveřejněn:
www.sossoukyjov.cz

Přehled o čerpání dotace v roce 2014
(v Kč)

skutečné čerpání

dotace

Neinvestiční výdaje celkem:

71 440

71 440

z toho platy

0

0

z toho OON

8 000

8 000

z toho odvody

0

0

z toho FKSP

0

0

63 440

63 440

z toho OBV celkem
Datum: 31. 12. 2014
Jméno a podpis ředitelky/ředitele
školy otisk razítka školy
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