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Školy zapojené v projektu UNIV 2KRAJE 

Školy zapojené v projektu UNIV 2KRAJE    -    26 

   Střední škola polytechnická, Olomouc  

   Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc  

   Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Uničov 

   ART ECON  - Střední škola Prostějov, s.r.o. 

   Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. 

   Střední odborná škola technická, Přerov 

   Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk  

   Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh 

   Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a  

   stavební, Jeseník 

   Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské,  

   Horní Heřmanice  

 



Školy zapojené v projektu UNIV 2KRAJE 

   Střední odborná škola, Litovel 

   Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín 

   Střední škola technická a obchodní, Olomouc 

   Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc 

   Střední škola zemědělská, Olomouc 

   Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov 

   Střední odborné učiliště služeb, Velký Újezd, s.r.o. 

   Střední škola polygrafická, Olomouc 

   Střední odborné učiliště obchodní, Prostějov 

   Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště  

    strojírenské, Prostějov 

   Střední průmyslová škola, Hranice  

   Střední průmyslová škola, Přerov 

   Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. 

   Střední škola technická, Mohelnice 

   Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk  

   Švehlova střední škola, Prostějov      

 



Pedagogové škol 

 

 

 Ve  26 školních projektových týmech je zapojeno 

286 pedagogů středních odborných škol 

 

 Semináře pedagogického projektování  
 /tvorba modulových vzdělávacích programů dalšího vzdělávání/ 

 14 seminářů pro tvůrce programů - pedagogy škol 

Absolvovalo  -  303 pedagogů  

 

 Seminář kariérové poradenství 

 Absolvovalo  -  52 pedagogů 

 



EVALUAČNÍ NÁVŠTĚVY 

 
 

Evaluační návštěvy na školách  
/ hodnocení úrovně poskytování dalšího vzdělávání /  

 

 

do 3. 1. 2011    uskutečněno                15  

 

 

Do konce projektu  zbývá    uskutečnit       11  

 



Programy  dalšího vzdělávání pro 1. vlnu 

 

Tvorba programů dalšího vzdělávání pro 

1. vlnu tvorby programů dalšího vzdělávání 

 

 Celkem 26 programů dalšího vzdělávání: 

 

zasláno 26 programů 

2 programy v rozsahu dílčí kvalifikace NSK 

Úroveň zpracování VP  

  



PILOTÁŢ  VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. vlny 

 

PILOTÁŢ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:   

 v 1. vlně bude pilotovat  23 škol 

      v roce 2010   2  

   v roce 2011  21 

  

    v 2. vlně budou pilotovat  3 školy 

  

 

 

 

 



PILOTÁŢ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. vlny 

Školy pilotující  VP v 1. vlně: 

 

- SOŠ a SOU strojírenské a stavební, Jeseník 

- Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín 

- Střední škola technická a obchodní, Olomouc 

- Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. 

- Střední průmyslová škola Hranice 

- Střední škola technická, Mohelnice 

- Střední průmyslová škola Přerov 

- VOŠ a SPŠ Šumperk 

 



Další vzdělávání na školách 

 

Počet škol - autorizovaných osob podle zákona  

179/2006   -  5 

 

-     SOŠ a SOU zemědělské, Horní Heřmanice 

- Střední odborné učiliště obchodní Prostějov 

- VOŠ a SOŠ automobilní, Zábřeh 

- Střední škola polytechnická, Olomouc 

- Střední škola strojnická, Olomouc 

 

Počet ověření vzdělávání dle zákona 179/2006  :  22 

 



Další vzdělávání na školách 

 
Počet kurzů a rekvalifikací v rámci  DV  

realizovaných na školách:        61 

 

Počet účastníků DV:     2924 osob 

 

Finanční přínos z DV realizovaných na  

školách:                                  10 006 496,- Kč 
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