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Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je : 

podpora plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.  

Specifické cíle: 

•Vytváření široké metodické podpory SOŠ a SOU při tvorbě,  

inovaci a realizaci školních vzdělávacích programů 

•Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe 

• Poskytování přímých konzultací školám ( konzultační centra  v 

krajích);  

•Podpora sociálního partnerství v odborném vzdělávání  

•Pomoc pilotním školám při dokončení ověřování pilotních ŠVP 

 

 



Regionální konzultační centra 

 Vzniklo 14 konzultačních center ve všech krajích včetně Prahy 

      RKC pomáhaly školám v zavádění ŠVP a jejich realizaci 

• Semináře 

• Workshopy 

• Konzultace 

• Hodnocení ŠVP 

• Kulaté stoly SP 

• Stáže učitelů ve firmách 

• Exkurze učitelů 

K 31.1.2012 ukončila svou činnost, ale instituce, při kterých RKC 

 vznikla ,nabízejí služby (již plně hrazené) i nadále. 



Vyhodnocení činnosti RKC 

Konzultace  
 

 

 

 

 

 

 

 

Konzultace celkem: 881 

Podpořené osoby celkem: 1050 
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Podpořené osoby Konzultace



Vyhodnocení činnosti RKC 

Semináře 
  

Celkem: 409 
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Vyhodnocení činnosti RKC 

Semináře – podpořené osoby 
  

Podpořené osoby celkem:  8136 
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Vyhodnocení činnosti RKC 

 Podpořené osoby při všech vzdělávacích aktivitách RKC 

 

CELKEM:  9186 
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Vyhodnocení činnosti RKC 

Srovnání činnosti RKC – realizace konzultací, seminářů 
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Podpora prostřednictvím expertů NÚV 

Nejčastější problémy ve školách (dle zjištění lektorů):  

• Není zájem učitelů o inovace, převládá neochota hledat v kurikulární 

reformě pozitivní možnosti ke zlepšení vlastní práce. 

• Učitelé jsou málo motivováni ke změně zažitých výukových metod a 

postupů. 

• Nedostatečná spolupráce se sociálními partnery, mnohdy pouze na 

formální úrovni. 

• Školy nedostatečně využívají možnosti kontrol vypracovaných ŠVP 

• Zatíženost pedagogických pracovníků při evaluaci ŠVP. 

• Problematika hodnocení žáků a problematika hodnocení žáků se 

zdravotním postižením a zdravotním a sociálním znevýhodněním. 

• Problematika návaznosti ŠVP na novou státní maturitu. 

 



Šetření , publikace  

Nejzajímavější aktivity konzultačních center 

Oblast týkající se ŠVP a výuky na SOŠ 

• Hodnocení souladu ŠVP s RVP z pohledu ČŠI 

• Projektové vyučování v ŠVP 

• Finanční gramotnost 

• Realizace PT 

Oblast pedagogické psychologie 

• Klima třídy 

• Úloha motivace v práci pedagoga SŠ 

• Syndrom  vyhoření 

Oborově zaměřené vzdělávací aktivity 

Stáže učitelů ve firmách  , exkurze 

Kulaté stoly se sociálními partnery 

 



Šetření , publikace  

Novinky- pilotování pomocí RKC a škol 

 

• Stáže učitelů odborných předmětů ve firmách  

(realizováno ve službových oborech a na specializovaných 

zdravotnických pracovništích v kraji Vysočina a v Jižních 

Čechách, zpracována metodika , dále využito dalšími 4 

regiony) 

• Exkurze- zahradnické obory 

• Začínáme testovat koučování- s aplikovatelností do 

školského prostředí- 100 osob v celé ČR 

• Metoda brainjoggingu- duben 2012- ukázka pro RKC a 

proběhnou 2 semináře pro pilotní školy 

 



Šetření , publikace  

Kulaté stoly pořádané NÚV 

• 28.2.2012- Specifika vzdělávání učitelů odborných škol 

      Diskuse se týkala přípravy pedagogů odborných škol v 

počátečním i dalším vzdělávání, nových nároků kladených na 

učitele středních odborných škol- školy se mění v centra 

celoživotního učení, a učitelé tak vyučují nejen žáky, ale i 

dospělé a seniory- je nezbytné se nové roli přizpůsobit.  

• 14.3.2012- Sociální partnerství škol a podniků z pohledu 

zaměstnavatelů 

      Představena nová publikace Sociální partnerství očima 

zaměstnavatelů, která obsahuje dvanáct příkladů dobré praxe 

vycházející ze spolupráce firem a škol z úhlu pohledu 

zaměstnavatelů.  

 

 



Šetření , publikace  

     Diskutovalo se o kvalitě absolventů a o faktorech, které jí 

ovlivňují, o možnostech nastavení rovnováhy mezi tím, co 

požadují po absolventech škol firmy, a tím, co po skončení 

školy absolventi skutečně umí, o motivaci žáků a jejich rodičů 

výběru studia na odborných školách, o kvalitě pedagogických 

pracovníků na těchto školách a o mnoho dalších tématech.  

 

      Účastníci se shodli na tom, že je potřeba pravidelných a 

věcných diskuzí mezi zástupci škol, zaměstnavatelů, 

zaměstnavatelských svazů i státní správy na toto téma, a 

to nejlépe  právě formou kulatých stolů. 



Metodické příručky a publikace 

Příprava metodických materiálů a příruček pro učitele 

•Regionální konzultační centra – rok pomoci odborným školám k 

moderní výuce 

•Příklady dobré praxe SOŠ a SOU 

•Výukové strategie v praxi pilotních škol 

•Žákovské projekty - cesta ke kompetencím 

 

 

 

 

 

 

 



Metodické příručky 

Další publikace 

 

•Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol – 2 díly 

•Modulární projektování školních vzdělávacích programů v 

odborném vzdělávání 

•Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 

•Profilová maturitní zkouška v odborných školách + 8 oborových 

doporučení 

•Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU - 

inovace 

 



Sociální partnerství škol 

Sociální partnerství škol a zaměstnavatelů  

•studie Spolupráce odborných škol s jejich sociálními 

partnery - Odborné školy a jejich sociální partneři 

•Sociální partnerství odborných škol – sborník z konference 

•Sociální partnerství očima zaměstnavatelů, příklady dobré 

praxe 

 

 

 

 



Publikace 

 

 



Web projektu  

Potřebné informace naleznete na webu projektu:  

http://www.nuov.cz/kurikulum  

Děkuji za pozornost. 

 


