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1. Charakteristika školy  
 

Velikost a vybavení školy 

Škola je umístěna ve dvou velkých budovách vzdálených od sebe asi 3 km, obě jsou velmi dobře dostupné.  

Hlavní čtyřpatrová budova školy s kapacitou 850 žáků se nachází nedaleko centra města v části Beroun-Hlinky. Vedle kmenových učeben se zde 

nacházejí čtyři odborné učebny výpočetní techniky, odborná učebna, která je vybavena počítačem, interaktivní tabulí, data-video-projektorem 

a digitálním vizualizérem. Toto vše jsme získali v rámci projektu Modernizace učeben SŠ zřizovaných SK, který je spolufinancován EU z  ESF pro 

regionální rozvoj. Pro výuku slouží také učebna předmětu praxe, učebna techniky administrativy, měřící laboratoř, odborná učebna 

automobilové techniky, jazykové učebny a odborné učebny pro výuku odborných předmětů oborů Provoz a ekonomika dopravy a Aranžér. 

V budově je tělocvična, fitcentrum a sauna. V každé učebně teoretického vyučování je k dispozici počítač a dataprojektor. K areálu školy patří 

víceúčelové hřiště. Žákům se nabízí široké spektrum zájmové činnosti na vyplnění volného času. Součástí budovy školy je školní jídelna, domov 

mládeže a dílny pro odborný výcvik. V budově je umístěno ředitelství školy spolu s technickohospodářským úsekem. 

Druhý komplex budov se nachází v městské části Beroun - Závodí. Součástí historické budovy školy s kapacitou 450 žáků je budova domova 

mládeže, v níž je nyní soustředěno administrativní zázemí školy. Prostory domova mládeže jsou postupně přestavovány  

na odborné učebny. Součástí areálu jsou dílny pro odborný výcvik a přetlaková sportovní hala. Školní budova disponuje kmenovými učebnami, 

dvěma učebnami výpočetní techniky, novou odbornou učebnou, která je vybavena počítačem, interaktivní tabulí, data-video-projektorem a 

digitálním vizualizérem. Pro výuku rovněž využíváme jazykovou učebnou a odborné učebny různého zaměření podle oborů, dílny a varné 

centrum pro obor Kuchař – číšník a cvičné kuchyňky pro učební obor kuchařské práce. V každé učebně teoretického vyučování je k dispozici 

počítač a dataprojektor. 
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Odborný výcvik je realizován v moderních a nově vybavených dílnách, které jsou ve vlastnictví zřizovatele, a na smluvních pracovištích našich 

partnerů. 

Dílny v areálu školy: SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, Okružní 1404, 266 73 Beroun 

    aranžér   3 dílny 

    automechanik   3 dílny 

    karosář   1 dílna 

    elektrikář   2 dílny 

    instalatér   2 dílny 

    strojní mechanik  1 dílna 

    strojírenské práce  1 dílna 

celkem    13  

Dílny na odloučeném pracovišti: Beroun  - Závodí, Svatojánská 217, 266 80 Beroun 

    truhlář    2 dílny  

    cukrář    2 dílny 

    kuchař, kuchař – číšník 2 cvičné kuchyňky 

celkem    6 

Ve školním roce 2009/10 došlo k úplnému zprovoznění „Střediska odborné výchovy“ v areálu SOŠ a SOU Beroun Hlinky. K výuce bylo využíváno 

8 nových dílen a 2 učebny s komplexním zázemím včetně bezbariérového přístupu pro obory automechanik (3 dílny), instalatér (2 dílny), 

klempíř/karosář (1 dílna), obrobna a svařovna.  
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Všechny dílny, učebny, sborovny, šatny a kancelář jsou vybaveny zařízením v rámci schváleného projektu „Inovace výuky“ vybavením a 

modernizací dílen a učeben SOŠ a SOU.  

Na odloučeném pracovišti Beroun Závodí, Svatojánská 217, 266 80 Beroun byla plně využívána cvičná kuchyně s šesti varnými místy a místnost 

pro přípravu tabulí, začala se využívat cvičná kuchyňka pro učební obor kuchařské práce.  

Ve školním roce 2014/15 proběhl Projekt zateplení objektů SOŠ a SOU Beroun – Hlinky. Zateplení přineslo větší komfort žákům i po vyučování, 

součástí projektu bylo i kompletního zateplení budov je i přilehlého Domova mládeže.    

Domov mládeže je součástí SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, je umístěn v budově školy. Kapacita ubytování je 70 míst. Počet vychovatelů – 3. Je 

zařazen do I. kategorie. Je zde možné ubytovat dívky i hochy.  Pokoje odpovídají prostorově i počtem ubytovaných žáků příslušné vyhlášce. Počet 

sprch i WC odpovídá počtu ubytovaných, dle příslušné vyhlášky. Hygienická zařízení jsou zřízena centrálně. Provoz domova mládeže je od neděle 

20,00 hodin do pátku 9,00 hodin, vyjma prázdnin.  

Žák je umístěn na domově mládeže na základě písemné přihlášky, která je nenároková.  

Ubytovaní žáci se stravují ve školní jídelně, která je umístěna v budově školy, mají k dispozici dvě klubovny. Zařízení kluboven – televizory, stolní 

fotbaly, kulečník, stůl na stolní tenis. Mohou používat kuchyňku. Mají k dispozici Wi-Fi připojení. 

Mají možnost přihlásit se na začátku i během školního roku do zájmových činností, které pořádá DM. Žákům je umožněna zájmová činnost i mimo 

DM.   

 

Vzdělávací programy školy 

18 vzdělávacích programů školy vychází z rámcových vzdělávacích programů pro jednotlivé obory, které jsou pro nás závazné. Tyto programy 

jsou založeny na skloubení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi. Ve školství více než kde jinde platí, že vědět, ale neumět aplikovat, 

nestačí. 
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Důraz je kladen na neustálé zkvalitňování výuky a na využívání veškerých moderních prvků v práci učitele. Hlavní účel a předmět činnosti 

příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění. 

 

Učební obory 

 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 

 23-55-H/02 Karosář 

 26-51- H/02 Elektrikář – silnoproud 

 29-54-H/01 Cukrář 

 33-56-H/01 Truhlář 

 36-52-H/01 Instalatér 

 65-51-H/01 Kuchař-číšník 

 65-51-H/01 Kuchař 

 66-51-H/01 Prodavač 

 66-52-H/01 Aranžér 

 23-51-H/01 Strojní mechanik 

 E – obory (nutný posudek z pedagogicko-psychologické poradny) 

 36-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba 

 36-67-E/01 Zednické práce 

 23-51-E/01 Strojírenské práce 

 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 

http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/svp_kompletni-Automechanik.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/svp_kompletni-Karos%C3%A1%C5%99.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/svp_kompletni-Elektrik%C3%A1%C5%99.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/Cukrar.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/svp_kompletni-Truhl%C3%A1%C5%99-2.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/svp_kompletni-Instalat%C3%A9r.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/Kuchar_cisnik.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/Kuchar.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/Prodavac.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/svp_kompletni-Aran%C5%BE%C3%A9r.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/%C5%A0VP-Strojn%C3%AD-mechanik.docx
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/%C5%A0VP-Truhl%C3%A1%C5%99sk%C3%A9-pr%C3%A1ce.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/%C5%A0VP-Zedn%C3%ADk.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/%C5%A0VP-Mont%C3%A1%C5%BEn%C3%AD-pr%C3%A1ce.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/Kucharske_prace.pdf
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Studijní obory 

 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

 65-42-M/02 Cestovní ruch 

 64-41-L/51 Podnikání 

 

Charakteristika pedagogického sboru  

Současný pedagogický sbor školy se skládá z 59 učitelů, 39 žen a 20 mužů. Na zkrácený pracovní úvazek pracuje 13 vyučujících. Dvě vyučující jsou 

na mateřské dovolené. Věkové složení pedagogického sboru: 31-40 let – 8 pedagogů, 41-50 let 9 pedagogů,  51-60 let 28 pedagogů,  nad 60 let 

14 pedagogů. Pedagogický sbor školy je vysoce kvalifikovaný a dlouhodobě stabilní. Kvalifikovanost podle §9 z. č. 563 /2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů splňuje 53 vyučujících, 6 vyučujících je nekvalifikovaných.  Ve škole pracují tři výchovné poradkyně, dvě metodičky prevence 

sociálně patologických jevů, environmentální poradce a koordinátor ŠVP. Strategii rozvoje profesionality pedagogického sboru zaměřuje vedení 

školy k vnitřní změnám založených na systematickém dalším vzdělávání. Obměnu pedagogického sboru chápe vedení školy vzhledem k věkovému 

složení a dalším předpokládaným odchodům učitelů do starobního důchodu jako velmi akutní. 

 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce  

Škola se zapojuje do rozvojových programů MŠMT a do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem, zejména v oblasti zahraniční 

spolupráce. Škola spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci v rámci projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu, dále spolupracuje 

se Západočeskou univerzitou v Plzni v rámci projektu“ Odborný jazyk pro stavební obory a truhláře s implementací digitálního vzdělávání“. Škola 

spolupracuje v rámci projektu ERASMUS+ se zahraničními školami v Itálii (IAL institut Cesenatico), na Slovensku (Stredna odborná škola Prešov) 

http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/svp_kompletni-Provoz-a-ekonomika-dopravy-oprava.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/Cestovn%C3%AD-ruch-2014-151.pdf
http://soshlinky.cz/wp-content/uploads/svp_kompletni-Podnik%C3%A1n%C3%AD-2-oprava.pdf
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a připravuje spolupráci se školou v Německu.  Pro české studenty je zásadní praktické užívání angličtiny, ale také znalost prostředí a země. 

Obsahem je každoroční výměna 20 - 30 studentů a 4 - 6 pedagogů. Čeští studenti se v cizině soustřeďují na poznání země, její historie a zvláště 

současnosti. Zaměřují se také na poznání způsobu života v cizích zemích, na poznání systému školství, na návštěvy míst zajímavých z hlediska 

geografického i historického. Italští studenti k nám přijíždějí poznat naši kulturu a historii (Praha, Karlovy Vary, Beroun a okolí) a seznámit se s 

životem naší školy. Přínosem jsou jednoznačně navázané osobní kontakty. Komunikačním jazykem je angličtina. Na společenské úrovni dále 

studenti rozvíjejí své schopnosti připravovat a realizovat programy pro zahraniční přátele, dovednosti prezentovat je v angličtině. To vše jsou 

důležité kompetence, které v budoucnu pomohou studentům uspět ve vysokoškolském studiu i na trhu práce kdekoliv ve světě. Dále škola pořádá 

krátkodobé výjezdy pro studenty do Rakouska a Německa. To vše jsou důležité kompetence, které v budoucnu pomohou studentům uspět ve 

vysokoškolském studiu i na trhu práce kdekoliv v EU.  

Realizované projekty:  

Škola se dlouhodobě zapojuje do výzev a grantů. 

V současné době je zapojena do projektu ITI PMO s názvem „Technická inovace výuky“. Cílem projektu je rekonstrukce starých dílen a nákup 

moderního technického vybavení všech učebních oborů. Pravidelně se škola účastní projektu ERASMUS+ (Itálie, Slovensko, Německo) a projektu 

ENERSOL. 

 

Zpracování Školního akčního plánu  

Školní akční plán byl ve škole tvořen ve spolupráci se širší základnou pedagogů. Byl sestaven tým zahrnující vedení školy, pedagogy, kteří měli 

odpovědnost za jednotlivé oblasti intervencí, a zpracovatele ŠAP. Každá oblast byla zaštítěna týmem, který byl složen minimálně z 2-3 pedagogů. 

Tímto způsobem se mohlo do vlastního zpracování zapojit více pedagogů. Vlastní práce probíhala během šesti workshopů, které na sebe 

navazovaly a každý z nich mapoval určité oblasti tvorby ŠAP. Během těchto workshopů byly zpracovány povinné oblasti intervencí a bylo 

vydiskutováno, které další oblasti budou do ŠAP zahrnuty. Jako odrazový můstek pro zpravování ŠAP byly použity odpovědi z dotazníku "Podpora 
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krajského akčního plánování". Tyto odpovědi byly dále upraveny, rozšířeny, okomentovány a zasazeny do širších souvislostí školské činnosti apod. 

V rámci realizovaných workshopů byly zpracovány také podklady pro SWOT analýzu, která se stala důležitým východiskem nejen při celkové vizi 

školy, ale také při hodnocení jednotlivých oblastí intervencí. Z této analýzy vyplývá, že za silnou stránku je považována tradice školy, z čeho plynou 

následně také zkušenosti pedagogů s činnostmi a projekty a také dobré postavení školy v regionu. Na školních aktivitách se podílí angažovaný 

kolektiv zaměstnanců, který se soustavně rozvíjí a zlepšuje své kvality a dovednosti. Díky své dobré pověsti, úzké spolupráci s partnery v regionu 

a kvalitnímu pedagogickému sboru má škola také relativně dobré finanční zázemí pro realizaci některých projektů. Všechny tyto silné stránky jsou 

důležité pro rozvoj školy a podporu její vize („kvalita“ - „výchova“). Jako slabá stránka je vnímán demografický vývoj a nedostatečný zájem 

uchazečů o obory vzdělání s výučním listem. Jako na příležitost je možno pohlížet na zapojení školy do rozvojových programů na základě 

zpracovaného a schváleného Školního akčního plánu. Vidíme také příležitost v zapojování se do národních programů a programů EU ke spolupráci, 

výměně žáků. Možnosti nabízí také rozvoj kreativity a podnikavosti a s tím možnost využití potenciálu žáků v samosprávných a praktických 

činnostech ve škole. Při využívání všech příležitostí, posilování silných stránek a odbourávání slabých stránek je vhodné účelně využívat 

technologický rozvoj a jeho výdobytky. Nejen naše škola, ale školství obecně se potýká s některými hrozbami, které nemůžeme ovlivnit.  

 

2. Analýza stavu a potřeb  

2.1 Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 
 

Kariérové poradenství představuje institucionalizovaný systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům při rozhodování o 

profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi jejich života. Jsou to aktivity, které mají pomoci žákům ujasnit si vlastní kariérní cíle a porozumět 

světu práce. Kariérové poradenství zahrnuje i individuální nebo skupinové poradenství zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, volbu 

prvního zaměstnání, změnu zaměstnání a návrat do pracovního procesu. Oblast karierového poradenství má na naší škole své místo. Byť 

výstupem z dotazníku „Podpora krajského akčního plánování“ ze začátku roku 2019 bylo zjištěno, že patří k slabším oblastem z posuzovaných 
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oblastí intervencí, hlubší analýzou na workshopech, které probíhaly v rámci přípravy a zpracování ŠAP, bylo shledáno, že v mezičase mezi 

vyplněním dotazníku a zpracováním ŠAP došlo k pozitivnímu posunu. Na realizaci karierového poradenství se bude od září 2019 podílet kariérový 

poradce, který má pro výkon této funkce získá odpovídající vzdělání, získané studiem v rámci kurzů DVPP, které budou financovány z projektu 

„Šablony pro SŠ a VOŠ II.“. Kariérový poradce bude úzce spolupracovat s jednotlivými vyučujícími. Většina vyučujících usiluje o utváření 

pozitivního vztahu žáků ke zvolené profesi. Individuální i skupinové kariérové poradenství je využíváno nejčastěji žáky nižších ročníků. Součástí 

výuky jsou ve 3. ročníku také besedy a přednášky realizované např. Úřadem práce, o možnostech pracovního uplatnění absolventů SŠ na trhu 

práce. V rámci karierového poradenství je pozornost věnována zejména žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Systematicky budou ve 

větší míře také sledovány předčasné odchody žáků ze školy (doporučení ČŠI) a také uplatnění absolventů po závěrečné zkoušce. S výsledky se 

bude dále cíleně pracovat. V průběhu studia jsou také realizovány odborné praxe v reálném pracovním prostředí a spolupráce se zaměstnavateli 

je navázána také při náborových aktivitách. Za velké pozitivum je považováno zapojování odborníků z praxe do výuky a dalších aktivit školy. 

Hlavním cílem karierového poradenství v následujícím období je vytvořit ve škole vnitřní funkční systém KP pro žáky školy, který bude tuto oblast 

přibližovat nejen žákům, ale také pedagogickým a dalším pracovníkům naší školy, kteří přímo či nepřímo žáky v této oblasti ovlivňují. Tento 

systém by měl zahrnovat nejen vyučující a další pracovníky školy, ale i externí odborníky. Bude nabízeno individuální kariérové poradenství všem 

žákům, pozornost bude soustředěna zejména na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  
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SWOT analýza - rozvoj kariérového poradenství 

Silné stránky Slabé stránky 

Nabídka organizovaných 

volnočasových aktivit pro děti a 

mládež 

Zájem pedagogů se vzdělávat Stárnoucí pedagogický sbor 50+ 
Převládající negativní postoje k 

"učňovským školám" 

Odborné sociální poradenství a 

podpora rodin (OSPOD, Člověk v 

tísni, PPP 

Zájem pedagogů se vzdělávat 
Zákonní zástupci se neorientují 

na trhu práce 

Mediální obraz učňovského 

školství 

Domeček Hořovice 

Zájem škol řešit problematiku 

sociálního začleňování žáků a 

vhodnou volbu oboru vzdělání 

Velké procento sociálně slabých 

rodin 
 

Dostatečná kapacita SŠ 

Primární prevence sociálně 

patologických jevů zaměřená na 

mládež 

Tradiční metody vzdělávání  

Příležitosti Hrozby 

Spolupráce mezi ZŠ a naší 

školou 
 

Riziko předčasných odchodů 

sociálně znevýhodněných žáků ze 

vzdělávání 

Nemotivující rodinné prostředí 

pro vzdělávání 

Organizace dnů otevřených dveří 

a exkurzí 
 

Existence negativních jevů - 

záškoláctví, šikana, užívání 

návykových látek, kriminalita 

mládeže 

 

Podpora technického vzdělávání 

ve spolupráci se ZŠ 
   

Podpora technického vzdělávání 

ve spolupráci se ZŠ 
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2.2 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 

Jednou z definovaných klíčových kompetencí evropského referenčního rámce je „smysl pro iniciativu a podnikavost“, která jde ruku v ruce také 

s kreativitou. Smyslem pro iniciativu a podnikavost se rozumí schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, předpokládá tvořivost, schopnost 

zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout vytyčených cílů. Výchova k podnikavosti zahrnuje všechny výukové 

metody směřující k posílení podnikatelských přístupů a postupů, znalostí a dovedností. Výstupem z dotazníku „Podpora krajského akčního 

plánování“ ze začátku roku 2019 bylo zjištěno, že ve srovnání s průměrem za příslušný typ školy je tato oblast v naší škole vyhodnocena jako 

nejsilnější s největším posun od roku 2016. Škola v rámci ŠVP podporuje klíčové kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským 

aktivitám, jak je zadáno v RVP. Někteří učitelé ve výuce směřují k rozvoji kompetencí k podnikavosti, či iniciativě nebo ke kreativitě. Děje se tak 

hlavně prostřednictvím různých soutěží, zapojení do různých projektů (projekt Kreativní partnerství), a akcí ve spolupráci se zaměstnavateli. Ve 

spolupráci s vyučujícími naší školy se žáci aktivně zapojují do různých akcí např.“ Řemeslo má zlaté dno“. Jako silnou stránku v této oblasti 

vnímáme připravenost pedagogů poskytnout žákům prostor pro realizaci jmenovaných akcí, pravidelné opakování akcí, některé mají již 

několikaletou tradici a také je pozitivně vnímána schopnost efektivně čerpat na tyto akce finance. Na podporu v této oblasti jsou do výuky 

zapojování odborníci z praxe a žáci navštěvují různé exkurze. Slabší stránkou je reklama a uveřejňování probíhajících akcí v médiích, ve kterých 

má škola podstatné mezery. Ve vnějším prostředí vnímáme pro rozvoj v této oblasti také řadu příležitostí. Jedná se hlavně o zapojení se do 

vypsaných projektů a výzev a různých soutěží. Důležité je podporovat rozvoj spolupráce se sociálními partnery, navazování kontaktů pro 

případné zaměstnávání našich absolventů a také navazování kontaktů a spolupráce se soukromou sférou (podnikatel ve výuce, návštěva firem 

atd.). Hlavním cílem v této oblasti je vytvořit ve škole funkční systém výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, do kterého bude zapojena 

většina žáků a učitelů. Spolu s tím proškolit pedagogy v oblasti zavádění nových aktivit vhodných pro rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity, 

změnit a přizpůsobit systém akci, do kterého budou zapojeni žáci, kooperace s pedagogy, v rámci posílení týmové práce ve škole. I nadále 

realizovat exkurze žáků u zaměstnavatelů, zohledňující podporu iniciativy, kreativity a podnikání a rozvíjet sebevědomí a seberealizace žáků při 

tvorbě projektů.  
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SWOT analýza - podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a 
kreativitě 

Silné stránky Slabé stránky 

Existence stabilních 

podnikatelských subjektů 
Vhodné prostory k podnikání 

Neochota zaměstnávat 

absolventy bez praxe 
 

Práce žáků v reálném prostředí - 

cukrárna, hotel, autodílny, truhlářství, 

instalatérské práce, elektrikářské 

dílny 

 
Nedostatek pracovních míst 

pro nízko kvalifikované 

pracovní síly 

 

Realizace OVY v reálných 

podmínkách ve škole i ve firmách 
   

Existence poradenských služeb pro 

nezaměstnané 
   

Příležitosti Hrozby 

Spolupráce s HK Středočeský kraj 
Exkurze žáků do místních 

firem 
Stárnutí obyvatelstva  

Zavedení fiktivní firmy ve škole  
Nezájem investorů 

zaměstnávat absolventy bez 

praxe 

 

Spolupráce školy a veřejného 

sektoru 
   

Realizace OVY u OSVČ    
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2.3 Podpora polytechnického vzdělání 

Polytechnické vzdělávání je v současné době akcentováno v řadě evropských i národních strategických dokumentů, za všechny jmenujme 

Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (ET 2020) a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

ČR na období 2015–2020. Hlavním důvodem cílené podpory polytechnického vzdělávání je rostoucí nezájem o vzdělávání v polytechnických 

předmětech. Také naše škola ve svých vzdělávacích programech tyto polytechnické předměty má. Toto vzdělávání se dělí do tří částí, které 

zahrnují vždy určité oblasti, či předměty, výchovy a vzdělávání. Jedná se o přírodovědné vzdělávání, které je rozvíjeno například v předmětech 

Ekologie, Fyzika, Chemie, Matematika dále pak technické vzdělávání, které je rozvíjeno v předmětech napříč všemi obory v odborných 

předmětech. V dotazníku „Podpora krajského akčního plánování“ ze začátku roku 2019 vyplynulo, že polytechnickému vzdělávání je věnována 

ze strany školy dostatečná pozornost. Technické, přírodovědné a environmentální vzdělávání je na naší škole realizováno v souladu s RVP oborů, 

které vyučujeme. Důraz je kladen na to, aby ve výuce byly využívány různé aktivizující metody, které přibližují praxi žákům. Jedná se převážně o 

exkurze a odborný výcvik. Realizujeme také aktivity nad rámec RVP, aktivně se zapojujeme do projektů s environmentální tématikou. I na naší 

škole se však projevuje obecný trend zájmů žáků o tyto předměty, z čehož často plyne nedostatečný zájem žáků přicházejících ze základní školy 

o polytechnické vzdělávání. Často se setkáváme také s nízkým zájmem rodičů žáků o tuto oblast. Pro zvýšení motivace žáků je vhodné do výuky 

zavádět i nové metody a inovovat stávající výukové postupy, což se v následujícím období jeví jako jeden z našich cílů. Škola je vybavena novými 

odbornými učebnami. Našim dlouhodobým cílem je udržet technologický standard v souladu s technologickým pokrokem. Polytechnické 

vzdělávání staví na znalostech matematiky a ty nebývají u našich žáků po nástupu do 1. ročníku dostatečné. Jako priorita zůstává zachování 

propojení teorie s praxí, což se děje ve spolupráci se zaměstnavateli. V závislosti na dostupných finančních prostředcích je žádoucí nákup 

učebních pomůcek, odborných přístrojů, výukových materiálů tak, abychom byli schopni i ve škole simulovat žákům co nejvěrněji reálné 

podmínky v praxi. Dalším z cílů v této oblasti pro následující období je zavádění nových metod do výuky, což je možné realizovat vzděláváním 
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pedagogických pracovníků v oblasti polytechniky, v metodách vhodných při výuce polytechnických předmětů a také v oborových didaktikách. 

Zvýšená pozornost bude věnována také výuce matematiky, která je pro polytechnické vzdělávání nezbytná.  

 

SWOT analýza - podpora polytechnického vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

Široká nabídka technických oborů 

vzdělání 

Pořádání akce "Řemeslo má 

zlaté dno" pro žáky ZŠ z 

regionu 

Malý zájem žáků ZŠ o učební 

obory 

Podceňování výučních listů 

pro další kariéru žáka 

Organizace soutěží, výsledky v 

celostátních soutěžích 
Spolupráce s MÚ Beroun 

Mediální pohled na 

učňovské školství 

Podceňování učebních oborů 

jako kvalitního vzdělání pro 

budoucnost 

Opravená a moderní budova    

Stavba nových dílen pro technické 

obory 
   

Příležitosti Hrozby 

Spolupráce s HK Středočeského kraje 
Efektivnější spolupráce se 

ZŠ 

Neochota žáků učit se 

náročnějším oborům vzdělání 
 

Osvěta veřejnosti o možnostech 

studia a uplatnění se na trhu práce 

Organizace soutěží s 

technickým zaměřením pro 

žáky ZŠ 

Nezájem cílové skupiny  
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2.4 Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 

Odborné školy svým zaměřením zcela právem přikládají velký důraz odborným předmětům, odbornému vzdělávání a získávání pracovních 

zkušeností pro své žáky na trhu práce u reálných zaměstnavatelů. Spolupráce zaměstnavatelů se školami je stěžejní především z hlediska 

získávání odborných dovedností v souladu s aktuálními potřebami trhu práce, novými trendy a celkově poměrně dynamickým vývojem v 

některých odvětvích. Zásadní je také např. z hlediska budování správných pracovních návyků, flexibility, schopnosti týmové práce, přijímání 

kritiky nebo znalosti firemních procesů, tedy rozvíjení dovedností, po nichž zaměstnavatelé volají a které u absolventů nezřídka postrádají. Tyto 

dovednosti usnadňují absolventům přechod do praxe a následně umožní jejich lepší uplatnění. Kromě přímého působení žáků na pracovištích 

potenciálních zaměstnavatelů má smysl rozvíjet i další spolupráci se zaměstnavateli, např. formou exkurzí či přednášek odborníků z praxe v 

povinných předmětech. Výhodné jsou také stáže u zaměstnavatelů kvůli prohlubování odbornosti učitelů. Při hodnocení oblasti podpory 

odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů v dotazníku „Podpora krajského akčního plánování“ ze začátku roku 2019 byla 

tato oblast pro SOŠ a SOU hodnocena jako nejsilnější, hlubší analýzou na workshopech, které probíhaly v rámci přípravy a zpracování ŠAP, bylo 

zjištěno, že tato oblast patří v naší škole k nejdůležitějším a dobře hodnoceným. Škola má smlouvy se zaměstnavateli v blízkém okolí školy, další 

smlouvy jsou uzavřeny i s dalšími sociálními partnery. V rámci těchto smluv je dohodnuta spolupráce v různém rozsahu s různými partnery v 

regionu podle aktuálních potřeb. Mezi nejčastější druh spolupráce je zajištění odborného výcviku. V průběhu odborného výcviku se žák začlení 

do běžných pracovních úkolů v podmínkách a prostředí své budoucí profese, konfrontuje teoretickou připravenost s praktickou realitou profese, 

ověřuje své předpoklady pro výkon profese a získává vztah k profesi. Této formy výuky u zaměstnavatelů se zúčastní někteří žáci školy. Za žádoucí 

je považována také účast zástupců zaměstnavatelů na závěrečných zkouškách. Škola, většinou v součinnosti s vedoucími učiteli odborného 

výcviku, si pravidelně mapuje potenciální sociální partnery v regionu a komunikuje s nimi. Konzultuje s nimi obsah odborného výcviku, společně 

hodnotí žáky a kvalitu spolupráce jako celku. Škola také na svých pracovištích od září 2018 v rámci „Šablon I.“ pořádá tzv. kulaté stoly (Šablona 

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele) a počítá se jejich dalším pokračováním i od září 2019. Zde se pedagogové setkávají se zástupci 

zaměstnavatelů a dostávají tak přímou zpětnou vazbu a hodnocení své práce. Hodnocení se využívá pro zkvalitnění výuky a ŠVP. Škola se podílí 
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i na vybraných aktivitách profesních organizací. Bohatá je také projektová a edukační činnost školy, která spočívá ve spolupráci se základními 

školami na vzdělávání žáků a ukázkách aktivit oboru. Silnou stránkou školy je již zmiňovaný kvalitní odborný výcvik. Škola pravidelně modernizuje 

odborné učebny. Jako slabá stránka školy je také vnímán nízký zájem žáků o aktivity nad rámec školních povinností. Hlavním cílem v následujícím 

období je plnohodnotně využít a zkvalitnit spolupráci se zaměstnavateli a udržet a zvýšit kvalitu výuky odborných předmětů ve všech oborech 

vzdělávání. Škola má konkrétního pracovníka, který se stará o spolupráci se zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery.  

 

SWOT analýza - podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce školy a zaměstnavatelů 

Silné stránky Slabé stránky 

Nabídka oborů vzdělání  - 18 

oborů 

Spolupráce škol a firem při 

výuce OVY 

Nedostatečná kreativita, 

podnikavost a sociální 

kompetence žáků 

Rodiče se neorientují v 

náročnosti oborů vzdělání 

Realizace akcí a soutěží ve 

spolupráci s firmami 

Spokojenost s žáky, kteří 

vykonávají OVY u 

potencionálních 

zaměstnavatelů 

Ohrožení žáků negativními 

jevy 

Rodiče mají přehnané 

ambice u svých dětí 

Povědomí o škole u obyvatel města 
Velký počet absolventů z 

minulých let 

Rodiče nemají potřebu 

motivovat své děti k získání 

vzdělání 

 

Výuka OVY v reálné podobě    

Příležitosti Hrozby 

Podpora inovací a flexibility ve 

vzdělávání 

Podpora dalšího vzdělávání 

učitelů 
Nezájem o učební obory 

Neatraktivnost náročnějších 

technických oborů vzdělání 

Podpora neformálního technického 

vzdělávání 

Vznik a fungování technicky 

zaměřených kroužků, které by 

pracovaly ve škole 

Nemotivující rodinné 

prostředí 
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2.5 Rozvoj škol jako center celoživotního učení 
 

Rozvoj škol jako center celoživotního učení je oblastí, která je v dnešní době velmi důležitá a žádaná. Vzhledem k neustále se zvyšujícím 

požadavkům trhu práce je potřebné, aby školy dokázaly pružně na tyto potřeby reagovat. Profesní vzdělávání hraje důležitou roli v rozvíjení 

postojů, znalostí, schopností a dovedností potřebných pro výkon určitého povolání. Má vazbu na profesní zařazení a uplatnění dospělého, a tím 

i na jeho ekonomickou aktivitu. Mezi znalostmi, dovednostmi a schopnostmi, s nimiž na pracovní trh přicházejí absolventi, a těmi, jež jsou 

poptávány zaměstnavateli, vznikají často rozdíly, které je nutné řešit nejen v oblasti formálního vzdělávání, ale zejména v oblasti vzdělávání 

dospělých. Při plánování činností v rámci rozvoje školy jako centra celoživotního učení se vyskytují překážky, se kterými je potřeba umět 

pracovat. Jedná se například o obtíže při tvorbě programů dalšího vzdělávání a také vysoká administrativní zátěž spojená se získáním akreditace 

rekvalifikačních kurzů. Silná stránka naší školy v této oblasti spočívá v povědomí občanů Berounska, neboť naše škola patřila k vzdělávacím 

institucím s velkým počtem žáků. Velká část populace v minulých letech nastupovalo do učňovských zařízení, v současných letech se toto číslo 

pohybuje na 30 %. Naše slabá stránka v současné době spočívá v tom, že do naší školy nastupují velmi prospěchově slabí žáci, bez motivace ke 

studiu, a žáci z velmi slabých sociálně slabého prostředí. Zákonní zástupci ve velké míře se školou nekomunikují, často proto, že mají samy 

negativní zkušenosti se školou, mají strach z neúspěchu a z negativních zpráv o svých dětech. Dále není tato generace našeho regionu ochotna 

platit za vzdělání. Je pro nás velmi těžké realizovat vzdělávací kurzy pro střední generaci, protože se na vzdělávání dospělých specializují úřady 

práce. Dále máme velkou konkurenci ve středních školách s obory vzdělání s maturitní zkouškou. Tyto školy mají větší kredit. Naším cílem je 

zapojit do dění ve škole generaci seniorů. Ti mají více času, než střední generace a často jsou to právě oni, kteří v minulosti naši školu 

navštěvovali, a mají ke škole pozitivní vztah. Plánujeme tyto aktivity se skupinou seniorů z domu seniorů TGM Beroun v rámci pokračujícího 

projektu „Vzdělávání bez bariér“(exkurze, besedy, pečení perníčků, výroba deskových her a další společné aktivity seniorů a našich žáků). 
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SWOT analýza - rozvoj škol jako center celoživotního učení 

Silné stránky Slabé stránky 

Stavba školy, modernizace dílen 

OVY, vybavení školy 

Povědomí o škole u 

veřejnosti 

Stárnoucí pedagogický sbor, 

chybí mladí kolegové na 

teoretickou a praktickou výuku 

Konkurence vzdělávacích 

agentur 

Velký počet absolventů z minulých 

let 

Učební obory žádané na trhu 

práce 

Vytíženost pedagogických 

pracovníků v teorii i na OVY 

Náročnost oborů vzdělání na 

bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci 

Kvalifikovaný pedagogický sbor    

Příležitosti Hrozby 

Pořádání Dnů otevřených dveří 
Spolupráce s institucí 

Domeček Hořovice 

Nezájem veřejnosti o 

spolupráci se školou 
 

Pořádání akcí pro seniory    

Spolupráce s Domovem seniorů 

TGM Beroun 
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2.6 Podpora inkluze 
 

Česká republika ratifikovala v roce 2009 Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Tím se náš stát zavázal k vytvoření systému 

inkluzivního vzdělávání na všech úrovních vzdělávací soustavy. Vzdělávání v České republice je založeno na zásadách rovného přístupu každého 

občana republiky nebo jiného členského státu EU ke vzdělání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a 

náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana. Všechny školy 

mají dle aktuálního znění školského zákona povinnost vytvářet „nezbytné podmínky“ pro vzdělávání všech žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP). Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná 

opatření realizuje škola na základě doporučení školského poradenského zařízení. Člení se do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a 

finanční náročnosti. Naše škola se aktivně zapojila do poskytování podpůrných opatření prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně, která 

lze uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení. Nejčastěji využívaným podpůrným opatřením prvního stupně je Plán pedagogické 

podpory (PLPP). Škola jej zpracovává pro každého žáka se SVP zvlášť a vychází přitom ze Školního vzdělávacího programu daného oboru. 

Realizace plánů je ve škole koordinována a metodicky řízena výchovnou poradkyní. Škola spolupracuje při péči o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami s dalšími institucemi či specialisty. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně může škola nebo školské zařízení uplatnit pouze s 

doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ) a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. S formou 

podpůrných opatření jsou seznámeni všichni vyučující žáka se SVP. Žákům mohou být poskytnuty podle jejich potřeb a na doporučení ŠPZ i další 

druhy podpůrných opatření. V naší škole je to využití asistenta pedagoga, poskytnutí kompenzačních pomůcek a speciálních didaktických 

prostředků, úprava materiálních a organizačních podmínek výuky nebo úprava podmínek přijímání a ukončování vzdělávání. Vzdělávání 

nadaných žáků Za nadaného žáka se podle § 27 odst. 1 vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s 

vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 

dovednostech. Za žáka mimořádně nadaného se pak považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké 
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tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo 

sociálních dovednostech (§ 27 odst. 2 vyhlášky). Nadání, případně mimořádné nadání žáka se může projevit i v jiných než uměleckých oborech 

vzdělání. Může se jednat například o nadání vztahující se k výkonům speciálních manuálních nebo kognitivních činností, které žák v základním 

vzdělávání nevykonával, protože zde nebyly předmětem, resp. obsahem vzdělávání, a tento typ nadání tudíž nemohl být u žáka identifikován. 

Mohou to být i žáci vysoce motivovaní ke studiu daného oboru a povolání nebo příslušné technické aj. oblasti vědy a techniky. Je žádoucí věnovat 

těmto žákům zvýšenou pozornost a využívat pro rozvoj jejich nadání také podpůrná opatření vymezená pro vzdělávání těchto žáků ŠZ a 

vyhláškou. Jedná se nejen o vzdělávání podle IVP u žáků s diagnostikovaným mimořádným nadáním, ale také o možnost rozšířit obsah vzdělávání, 

popř. i výstupy vzdělávání, nad RVP a ŠVP, vytvářet skupiny nadaných žáků z různých ročníků, umožnit žákům účastnit se výuky ve vyšším ročníku 

nebo na odborných pracovištích, účastnit se studijních a jiných pobytů v zahraničí (např. v rámci programu ERASMUS+), zapojovat je do různých 

projektů (školních i projektů partnerů), soutěží a jiných aktivit rozvíjejících nadání žáků. Našim prioritním cílem je poskytovat v odpovídající 

kvalitě vzdělávání s ohledem na potřeby zdravotně postižených, žáků nadaných a mimořádně nadaných i žáků z odlišného kulturního a sociálního 

prostředí. Realizace tohoto cíle je potřeba podpořit také dalším vzděláváním pedagogických pracovníků zejména v oblasti metod a forem práce, 

organizace vzdělávání atd. Ještě před schválením Školního akčního plánu budou realizovány úkoly, na které ŠAP v dalších obdobích navazuje, 

případně se na ně odkazuje. Realizace těchto úkolů je naplánována na srpen - říjen 2019. Jedná se o: 

  zajištění vyhovujících prostor pro psychologa 

  rozdělení kompetencí jednotlivých členů týmu pro podporu inkluze  

 rozdělení kompetencí jednotlivým členům ŠPP  

 zajištění informovaného souhlasu s fungováním školního psychologa ve škole 

  pověření pracovníka pro koordinaci inkluzivního vzdělávání  

 pověření pracovníka pro spolupráci se školskými poradenskými zařízeními  
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SWOT analýza - podpora inkluze 

Silné stránky Slabé stránky 

Učební obory kategorie" E" 
Ochota učitelů vzdělávat se v 

této oblasti 

Podpora finanční gramotnosti 

mládeže, vzdělávání k finanční 

gramotnosti - prevence 

zadlužování 

Krizové služby, krizová 

intervence pro rodinu, děti a 

mládež 

 Poradenské pracoviště ve škole Spolupráce s PPP 

Vzdělávání k rodičovství a 

posilování rodičovských 

kompetencí 

Nízkoprahová zařízení 

Dlouhodobá zkušenost vyučujících 

se žáky se sociálním znevýhodněním 

Individuální přístup k 

zákonných zástupcům 

neúspěšných žáků 

Volnočasové aktivity pro 

mládež s hendikepem 
 

Primární prevence sociálně 

patologických jevů zaměřená na 

mládež 

   

Příležitosti Hrozby 

Více žáků v oborech kategorie "E" 
Větší informovanost pro 

rodiče neúspěšných žáků v ZŠ 

Nepochopení významu 

vzdělání pro hendikepované 

žáky jak rodiči, tak veřejností 

Špatné zkušenosti žáků - 

šikana, nezačlenění do 

kolektivu 

Individuální přístup k zákonným 

zástupcům neúspěšných žáků 

Empatie při jednání se 

zákonnými zástupci 
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2.7 Digitální kompetence 
Dle Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky rozvoj v oblasti ICT souvisí nejen s rozvojem ICT 

infrastruktury, ale také s rozvojem digitální gramotnosti obyvatel, na který je kladen důraz na všech stupních vzdělávacího systému, včetně 

dalšího vzdělávání a vzdělávání nejstarší části populace. Vzhledem k trvající svobodě internetu, což znamená jeho minimální regulaci, jsou na 

uživatele kladeny zvýšené nároky, neboť kromě základní digitální gramotnosti musí disponovat schopnostmi kritického zhodnocení obsahu a 

samoregulace v jeho používání. Ve vazbě na strategické dokumenty, průzkumy a aktuální trendy v oblasti ICT je důležité pokračovat v metodické 

podpoře v oblasti ICT, ve vzdělávání žáků s důrazem na digitální gramotnost, efektivní využívání textových a tabulkových aplikací, nástrojů pro 

prezentaci, a to včetně online nástrojů, dále ve vzdělávání učitelů v obsluze a využívání ICT při výuce a vzdělávání mj. také v oblasti bezpečného 

chování na internetu. Oblast ICT je v naší škole zaštítěna ICT metodikem, který ve spolupráci se správcem sítě reaguje na všechny požadavky 

plynoucí z výuky či požadavky zaměstnanců školy, například zaváděním odborných SW v učebnách. ICT metodik se bohužel dále ne vzdělává a 

nedoplňuje si znalosti a dovednosti studiem specializačního programu ICT koordinátor. ICT kompetence jsou ve škole rozvíjeny nejen v předmětu 

informační a komunikační technologie, ale také napříč předměty v jednotlivých oborech.  Jsou součástí samostatných prací žáků, kteří při 

vypracovávání závěrečných prací, prokazují znalosti textového a tabulkového procesoru, práce s grafy, obrázky a fotografiemi, vyhledávání 

relevantních a správných informací z otevřených zdrojů. Samozřejmostí je schopnost žáků zvládnout komunikační programy a emailovou poštu. 

Naši žáci mají ve škole příznivé podmínky pro rozvoj a zdokonalování v této oblasti, především velmi dobře vybavené učebny informační a 

komunikační technologie, aprobované vyučující a samozřejmě volný přístup k internetu. Žáci se zapojují do různých ICT soutěží. Jako pomoc při 

studiu mají k dispozici metodické návody, pracovní listy. Naše škola se potýká s problémem stárnutí techniky, takže je třeba zaměřit se také na 

zajištění její pravidelné obnovy a modernizace, včetně možnosti zvýšení podílu využívání vlastních zařízení (BYOD) a bezdrátových zařízení 

připojených na školní sítě. Jako příležitost k rozvoji v této oblasti vnímáme zapojení se do projektů, ze kterých je možné platit obnovu stávající 

techniky a nákup nové. Bohužel takto získané finance nestačí pokrýt všechny požadavky na obnovu, a proto jako slabou stránku vnímáme 
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technické vybavení ICT technologiemi v učebnách a kabinetech. Potřeba je také obnovit vybavení přímo v učebně ICT. Vzhledem k trendu 

aktivního využívání digitalizovaného vzdělávacího obsahu prostřednictvím moderních technologických nástrojů nelze chápat oblast ICT 

odděleně, musí být těsně spjata s jazykovou výukou, s výukou přírodovědných, technických a humanitních oborů. Jako žádoucí se proto jeví 

celoplošně dostupná nabídka dalšího vzdělávání učitelů v oblasti rozvoje digitálních kompetencí a informatického myšlení žáků, včetně vytvoření 

masivních otevřených on-line kurzů s možností certifikovaného zakončení. Hlavním cílem pro následující období je vybudovat a obnovit digitální 

infrastrukturu školy, rozšířit PC gramotnost učitelů a rozšířit PC gramotnost žáků v oblasti ICT bezpečnosti.  

  

SWOT analýza - ICT kompetence 

Silné stránky 
  

Slabé stránky 
  

Zájem žáků o ICT vzdělávání 
Dobré vybavení školy ICT 

technikou 
Zneužívání internetu k 
patologickým jevům 

Malá podpora nových 
metod staršími kolegy 

Vstřícný přístup pedagogů k 
dalšímu vzdělávání a využívání 

ICT techniky 

Podpora nových metod 
vzdělávání za využití ICT 
techniky vedením školy 

Snaha žáků o využití ICT 
techniky ke svým zájmům 

Neexistuje komplexní řešení 
ICT techniky. 

Využívání techniky v odborném 
výcviku 

   

Příležitosti Hrozby 

Usnadnění práce pedagogickým 
pracovníkům 

Zatraktivnění výuky pro žáky 
Nezájem pedagogických 

pracovníků o využití ICT ve 
výuce 

Ničení UCT techniky žáky 

Podpora inovací a flexibility ve 
vzdělávání 

 

Nezájem o studium 
pedagogických pracovníků 

ke specializovaným 
činnostem v oblasti ICT. 
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3. Stanovení strategických oblastí  
 Rozvoj karierového poradenství  

 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě  

 Podpora polytechnického vzdělání  

 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škola a zaměstnavatelů  

 Rozvoj škol jako center celoživotního učení  

 Podpora inkluze  

 ICT kompetence  
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4.1 Rozvoj kariérového poradenství 
 

PRIORITA A: SYSTEMATICKÁ REALIZACE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ VE ŠKOLE KARIÉROVÝM PORADCEM A TÝMEM PEDAGOGŮ 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 

hodnocení 

Úkoly Předpoklady 

realizace 

Finanční 

zdroje 

Termín Zodpovídá 

Vytvořit ve škole 

funkční interní 

systém 

kariérového 

poradenství (dále 

KP) pro žáky 

školy 

A1: Vytvořit 

základní tým KP 

ve škole a zajistit 

koordinaci KP ve 

škole jedním 

pracovníkem 

Pracovník pro 

koordinaci KP 

má k tomu 

vyčleněný 

úvazek. Ve škole 

funguje tým KP s 

rozdělenými 

rolemi. Činnost 

výchovného 

poradce a 

kariérového 

poradenství jsou 

oddělené. 

A 1.1  Diskusí o významu a potřebách KP 

motivovat pracovníky školy k 

podpoře a vykonávání KP  

Zájem vedení školy 

o rozvoj KP a 

kvalitní metodická 

podpora ze strany 

MŠMT (NÚV) 

Žádné 5 – 6/ 2019 Vedení školy 

A 1.2  Vybrat tým motivovaných 

pracovníků školy pro zavádění 

systematického KP a z nich vybrat 

hlavního koordinátora KP ve škole  

Existence 

pracovníků školy 

ochotných 

nadchnout se pro 

ideu rozvoje KP 

žádné 5 – 6/ 2019 Vedení školy 

A 1.3 Provést rozdělení dělby práce mezi 

jednotlivé pracovníky (realizace 

poradenství pro další profesní a 

vzdělávací orientaci, pro žáky 

ohrožené odchodem e studia, pro 

žáky se SVP, zaváděni do 

předmětů, organizace exkurzí aj.) 

Flexibilita 

pracovníků 

žádné 5 – 6/ 2019 Vedení školy 

A 1.4  Zajistit hlavnímu koordinátorovi 

KP potřebný úvazek  

Personální a 

finanční prostor, 

využití 

projektových 

financí 

Šablony 

II. 

5 – 6/ 2019 Vedení školy 

A 1.5  Provést hodnocení dosažení cíle Zájem vedení školy 

o rozvoj KP 

žádné průběžně Vedení školy 

A2: Poskytnout 

pracovníkům 

zabývajícím se 

KP odpovídající 

vzdělání. 

Pracovník pro 

koordinaci KP 

absolvuje 

adekvátní školení 

+ výchovní 

poradci 

A 2.1  Dohodnout se, kteří pracovníci 

absolvují vzdělávání, vybrat vhodné 

moduly a vytvořit potřebný časový 

prostor pro vzdělávání  

Ochota pracovníků 

se vzdělávat  

Šablony 

II. 

5-6/2021 Vedení školy 

A 2.2 Realizovat vzdělávání vybraných 

pracovníků  

Dostupnost 

vzdělávání v oblasti 

KP 

Šablony 

II. 

2019/2020 Vedení školy 
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A 2.3 Provést hodnocení dosažení cíle Zájem vedení školy 

o rozvoj KP 

žádné průběžně Vedení školy 

A3: Poskytovat 

žákům 

individuální KP o 

možnostech 

kariérové dráhy 

po absolvování 

školy Individuální 

KP o možnostech 

kariérové dráhy 

po absolvování 

školy bylo 

nabídnuto všem 

žákům z 

posledních dvou 

ročníků a 

koordinátor KP 

má k dispozici 

záznamy o 

relativním 

množství žáků,  

Individuální KP 

o možnostech 

kariérové dráhy 

po absolvování 

školy bylo 

nabídnuto všem 

žákům z 

posledních dvou 

ročníků a 

koordinátor KP 

má k dispozici 

záznamy o 

relativním 

množství žáků, 

A 3.1 Ve spolupráci s odbornými učiteli a 

s externisty zpracovat varianty 

kariérové orientace po absolvování 

školy  

Zpracované 

varianty kariérové 

orientace pro 

všechny obory 

žádné průběžně Kariérový 

poradce 

A 3.2 Nastudovat zpracované kariérové 

orientace odbornými učiteli, aby je 

ve vhodných tématech aplikovali v 

předmětech, včetně odpovídající 

úpravy v ŠVP  

Ochota odborných 

učitelů aplikovat ve 

výuce znalosti o 

oblastech uplatnění 

žádné průběžně Kariérový 

poradce 

A 3.3 Zajistit skupinové KP pro žáky 

posledních ročníků, kde jim budou 

poskytnuty informace o realitě 

uplatnění na trhu práce a 

možnostech dalšího studia  

Odpovídající 

prostor ve výuce 

pro skupinové KP 

ve všech posledních 

ročnících školy 

Spolupráce 

s Úřadem Práce 

žádné průběžně Kariérový 

poradce 

A 3.4 Zavést ve škole poradenské hodiny 

a přidělit k tomu důstojný prostor 

(kancelář)  

Prostorové 

podmínky  

Finanční podmínky  

žádné průběžně Kariérový 

poradce 

A 3.5 Motivovat žáky k využívání KP  Ochota žáků nechat 

si poradit 

žádné průběžně Kariérový 

poradce 

A 3.6 Realizovat individuální KP o 

možnostech kariérové dráhy po 

absolvování školy 

Ochota absolventů 

nechat si poradit 

žádné průběžně Kariérový 

poradce 

A 3.7 Provést hodnocení dosažení cíle Zájem vedení školy 

o rozvoj KP 

žádné průběžně Kariérový 

poradce 

A4: Poskytovat 

individuální KP 

žákům 

ohroženým 

předčasným 

odchodem ze 

vzdělávání  

Žákům nejvíce 

ohroženým 

předčasným 

odchodem ze 

vzdělávání bylo 

nabídnuto a v 

případě zájmu 

A 4.1 Monitorovat a analyzovat 

předčasné odchody ze vzdělávání  

Určení konkrétní 

osoby odpovědné 

za monitoring 

žádné průběžně Třídní učitel 

Kariérový 

poradce 

Výchovný 

poradce 

Učitel OVY 
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poskytnuto 

individuální KP. 

A 4.2 Monitorovat žáky se špatnými 

studijními výsledky a identifikovat 

rizikové žáky z hlediska 

předčasného odchodu ze vzdělávání  

Určení konkrétní 

osoby odpovědné 

za monitoring 

žádné průběžně Třídní učitel 

Kariérový 

poradce 

Výchovný 

poradce 

Učitel OVY 

 

A 4.3 Motivovat žáky k využívání KP 

formou a prostředky pro ně 

vhodnými a zajímavými  

Ochota žáků nechat 

si poradit 

žádné průběžně Třídní učitel 

Kariérový 

poradce 

Výchovný 

poradce 

Učitel OVY 

 

A 4.4 Realizovat individuální KP pro 

žáky o možnostech změny 

vzdělávací cesty 

Ochota žáků nechat 

si poradit 

žádné průběžně Třídní učitel 

Kariérový 

poradce 

Výchovný 

poradce 

Učitel OVY 

 

A 4.5 Provést hodnocení dosažení cíle Zájem vedení školy 

o rozvoj KP 

žádné průběžně Třídní učitel 

Kariérový 

poradce 

Výchovný 

poradce 

Učitel OVY 

 

A5: Rozšířit 

žákům znalosti o 

možnostech 

uplatnění 

prostřednictvím 

exkurzí u 

zaměstnavatelů 

zohledňujících 

různé kariérové 

orientace 

Byly realizovány 

pro každý obor 

vyučovaný ve 

škole alespoň 2 

exkurze u 

zaměstnavatelů 

zohledňující 

různé možnosti 

kariérové 

orientace. Z 

diskusí s žáky 

vyplynulo, že se 

A 5.1 Provést výběr vhodných firem a 

institucí a domluvit s nimi možnosti 

exkurzí v návaznosti na jejich 

činnost a její vztah k oborům 

vyučovaným ve škole a zpracovat 

plán exkurzí 

Existence vhodných 

zaměstnavatelů v 

dosahu školy 

Ochota 

zaměstnavatelů 

umožnit kvalitní 

exkurze 

žádné průběžně Kariérový 

poradce 

Učitel OVY 

Učitel 

odborných 

předmětů 

 

A 5.2 Ve spolupráci se zaměstnavateli 

zorganizovat a zrealizovat exkurze, 

včetně bezpečnostního zajištění  

Časový prostor pro 

exkurze Existence 

ochotných a 

schopných 

pracovníků v 

žádné průběžně Kariérový 

poradce 

Učitel OVY 
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jim po exkurzích 

rozšířily znalosti 

o různých 

uplatněních v 

jejich oboru.   

organizacích 

zaměstnavatelů 

připravujících 

kvalitní obsah 

exkurzí 

Učitel 

odborných 

předmětů 

 

A 5.3 Společně s žáky vyhodnotit exkurze 

z hlediska kariérových orientací  

Odpovídající 

zaměření šablon 

Zájem škol o 

příslušnou šablonu 

Časový prostor pro 

vyhodnocení 

žádné průběžně Kariérový 

poradce 

Učitel OVY 

Učitel 

odborných 

předmětů 

 

A 5.4 Provést hodnocení dosažení cíle Zájem vedení školy 

o rozvoj KP 

žádné průběžně Kariérový 

poradce 

Učitel OVY 

Učitel 

odborných 

předmětů 

 

 

 

4.2 Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě 
 

PRIORITA B - SYSTEMATICKÁ REALIZACE VÝCHOVY K PODNIKAVOSTI – VKP JE JEDNOU Z HLAVNÍCH PRIORIT ŠKOLY 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 

hodnocení 

Úkoly Předpoklady 

realizace 

Finanční 

zdroje 

Termín Zodpovídá 

Vytvořit ve škole 

funkční systém 

výchovy k 

podnikavosti, do 

kterého bude 

B1: Vytvořit tým 

VKP ve škole  

 

Ve škole je 

pověřený 

pracovník pro 

koordinaci 

začleňování 

témat VKP.  

B 1.1  Vybrat koordinátora 

 

Ochota pedagoga 

 

Vlastní 2. pol. 

2018/201

9 

Vedení školy 

B 1.2  Vybrat vhodný kurz pro pedagogy 

(Šablony) 

 

Kurzy, ochota 

pedagogů 

spolupracovat  

Šablony 2019/202

0 

Koordinátor 

Vedení školy 
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zapojena většina 

učitelů i žáků  

 

Ve škole funguje 

tým VKP s 

rozdělenými 

rolemi.  

B 1.3  Zajistit hlavnímu koordinátorovi 

VKP potřebný úvazek  

 

Personální a 

finanční prostor, 

využití 

projektových 

financí 

 

 2019/202

0 

VEDENÍ 

ŠKOLY 

B 1.4 Provést hodnocení dosažení cíle  

 

 Žádné Průběžně Koordinátor 

B2: Zajistit ve 

škole pravidelné 

návštěvy  

podnikatelů a 

manažerů z okolí  

1x ročně 

uspořádat Veletrh 

firem 

 

 

Každá třída se 

alespoň 1x za 

čtvrtletí potká s 

odborníkem z 

praxe  

(podnikatelem 

nebo 

manažerem).  

 

 

B 2.1 Vybrat vhodné podnikatele a 

manažery pro návštěvu školy  

 

Ochota vedení a 

pověřeného 

pracovníka věnovat 

se oblasti  

 

Vlastní 

Projektov

é a 

grantové 

prostředk

y 

Průběžně Koordinátor 

Vedoucí OVY 

B 2.2 Zkontaktovat vybrané podnikatele a 

manažery a domluvit podmínky 

spolupráce (vč. cílů, které má 

spolupráce splnit)  

 

Organizační 

schopnosti 

pověřeného 

pracovníka  

Ochota hostů  

Vlastní 

Projektov

é a 

grantové 

prostředk

y 

Průběžně 

Veletrh 

firem – 

květen 

2019, 

2020, 

2021, 

2022 

Koordinátor 

Vedoucí OVY 

B 2.3 Zrealizovat domluvenou spolupráci  

 

Ochota učitelů 

přijmout do výuky 

někoho "zvenku"  

 

Vlastní 

Projektov

é a 

grantové 

prostředk

y 

Průběžně Koordinátor 

Vedoucí OVY 

B 2.4 Provést hodnocení dosažení cíle  Žádné Na konci 

každého 

školního 

roku 

Koordinátor 

Vedoucí OVY 

B3: Organizovat 

exkurze k 

problematice 

podnikavosti pro 

žáky a učitele  

Každý učitel 

odborného 

předmětu stráví 

min. 1 týden za 4 

roky na stáži v 

B 3.1 Vybrat podniky, kam je vhodné vzít 

žáky na exkurzi  

 

Ochota vedení a 

pověřeného 

pracovníka věnovat 

se této oblasti  

 

Finanční 

možnosti 

školy 

Průběžně Koordinátor 

Vedoucí OVY 
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 podnikatelském 

subjektu.  

Každý žák má 

možnost 

absolvovat 

alespoň 2 

exkurze ročně ve 

firmě s důrazem 

na podnikatelské 

aktivity firmy.  

B 3.2 Domluvit a zrealizovat vybrané 

exkurze pro žáky  

 

Organizační 

schopnosti 

pověřeného 

pracovníka  

 

Projektové 
a grantové 
prostředky 

Průběžně Koordinátor 

Vedoucí OVY 

B 3.3 Vytvořit systém stáží pro učitele 

(jak často, na jak dlouho, v jakém 

časovém období, s jakým cílem 

apod.)  

 

Ochota vedení 

věnovat se oblasti  

 

Žádné Průběžně Koordinátor 

Vedoucí OVY 

B 3.4 Vybrat podniky pro stáže učitelů  

 

Ochota podniků  

 

Žádné Průběžně Koordinátor 

Vedoucí OVY 

B 3.5 Zajistit legislativní rámec stáží pro 

učitele  

 

Schopnost vedení i 

zaměstnavatelů 

domluvit se na 

formální stránce  

 

Projektové 
a grantové 
prostředky 

Průběžně Koordinátor 

Vedoucí OVY 

B 3.6 Vybrat učitele pro absolvování stáží  

 

Ochota učitelů se 

tímto směrem 

vzdělávat  

 

Žádné Průběžně Koordinátor 

Vedoucí OVY 

B 3.7 Absolvovat stáže  

 

  Průběžně Koordinátor 

Vedoucí OVY 

B 3.8 Provést hodnocení dosažení cíle  

 

  Na konci 

daného 

školního 

roku 

Koordinátor 

Vedoucí OVY 

 
 

 

4.3 Podpora polytechnického vzdělání 
 

PRIORITA C: ROZVOJ POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JE VE ŠKOLE PODPOROVÁN 
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Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 

hodnocení 

Úkoly Předpoklady 

realizace 

Finanční 

zdroje 

Termín Zodpovídá 

Zavést ve škole 

dílčí aktivity 

jako základ pro 

vytvoření 

funkčního 

systému podpory 

a rozvoje 

polytechnického 

vzdělávání pro 

strategii rozvoje 

školy  

 

C1: Zkvalitnit 

materiálně 

technické 

vybavení školy 

pro zatraktivnění 

polytechnických 

oborů žákům, 

nákup vhodného 

SW. 

Škola 

systematicky 

podporuje 

polytechnické 

vzdělávání 

nákupem 

vhodného SW, 

který je využíván 

v odborných 

předmětech 

C 1.1  Realizovat vyučovací hodiny 

v odborných předmětech s využitím 

nového vybavení školy a nového 

SW   

Personální a 

finanční podpora 

Prostředky 
školy 
Projektové 
a grantové 
prostředky 

Červenec

-srpen 

2019 

Vedení školy 

C 1.2  Zkvalitnit materiálně technické 

vybavení školy v souladu 

s technologickým pokrokem  

Projekt ITI PMO    

“ Technická 

inovace výuky“ 

Projektové 
a grantové 
prostředky 

Duben 

2020 

Vedení školy 

C2: Poskytnout 

pedagogickým 

pracovníkům 

možnost 

vzdělávání se  

zaměřením na 

zkvalitnění 

polytechnické 

výuky  

 

Škola podporuje 

vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků. 

Škola vede 

přehled o 

absolvovaném 

vzdělávání 

pracovníků, který 

je pravidelně 

aktualizován a 

vyhodnocován.  

  

C 2.1  Připravit a zpracovat koncepci 

vzdělávání pedagogických 

pracovníků se zaměřením na 

zkvalitnění PTV.  

Zájem vedení školy 

pracovat na 

koncepci, rozvíjet 

ho a aktualizovat k 

podpoře a rozvoji  

PTV. 

Prostředky 
školy 
Projektové 
a grantové 
prostředky 

průběžně Vedení školy 

C 2.2  Pověřit pracovníka pro zajištění 

evidence zájmu vzdělávání 

pedagogických pracovníků a jejich 

podpory ke vzdělávání a podpoře 

rozvoje PTV.  

Personální a 

finanční zajištění 

pověřeného 

pracovníka.  

žádné průběžně Vedení školy 

C 2.3  Monitorovat vzdělávací nabídky a 

zájem pedagogických pracovníků.  

Personální a 

finanční zajištění 

pověřeného 

pracovníka.  

žádné průběžně Vedení školy 

Vedoucí 

metodických 

komisí 

C 2.4  Hodnotit, monitorovat a 

aktualizovat nabídky vzdělávání.  

Personální a 

finanční zajištění 

pověřeného 

pracovníka.  

žádné průběžně Vedení školy 

Vedoucí 

metodických 

komisí 

C3: Zkvalitnit a 

zatraktivnit ŠVP 

žákům 

polytechnických 

oborů  

Škola má 

zpracovaný ŠVP 

včetně 

mezipředmětový

ch vazeb a 

inovuje ho dle 

C 3.1  Inovovat ŠVP včetně 

mezipředmětových vazeb, a to na 

základě rozvoje školy s vazbou na 

požadavky trhu práce a aktuální 

trendy se zaměřením na zkvalitnění 

a zatraktivnění PTV.  

Zájem vedení školy 

pracovat na inovaci 

a aktualizaci ŠVP 

pro podporu a 

rozvoj PTV.  

Finanční 

možnosti 

školy 

průběžně Vedení školy 

Koordinátor 

ŠVP 



33 
 

rozvoje školy, 

dle požadavků 

trhu práce a dle 

aktuálních trendů 

na zatraktivnění 

polytechnické 

výuky.  

Škola eviduje 

návrhy na změny 

ve vazbě na 

aktuální stav 

ŠVP.  

C 3.2  Pověřit pracovníka pro inovace 

ŠVP pro zkvalitnění a zatraktivnění 

PTV.  

Personální a 

finanční zajištění 

pověřeného 

pracovníka.  

Finanční 

možnosti 

školy 

průběžně Vedení školy 

Koordinátor 

ŠVP 

C 3.3  Monitorovat realizaci podpory ze 

strany pedagogických pracovníků 

směrem k žákům v PTV.  

Personální a 

finanční zajištění 

pověřeného 

pracovníka.  

žádné průběžně Vedení školy 

Koordinátor 

ŠVP 

C 3.4  Hodnotit, monitorovat a 

aktualizovat nové trendy a 

požadavky trhu práce v ŠVP.  

Personální a 

finanční zajištění 

pověřeného 

pracovníka.  

žádné průběžně Vedení školy 

Koordinátor 

ŠVP 

 

 

4.4 Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 
 

PRIORITA D: INTENZIVNĚJŠÍ KONTAKT ŽÁKA S REÁLNÝM PRACOVNÍM PROSTŘEDÍM  
Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 

hodnocení 

Úkoly Předpoklady 

realizace 

Finanční 

zdroje 

Termín Zodpovídá 

Realizovat 

praktické 

vyučování v 

konkrétním 

oboru vzdělání 

na pracovištích 

zaměstnavatelů  

 

D1: Pokračovat 

v zavedení pozice 

koordinátora 

spolupráce  

- Před zahájením 

nového školního 

roku bude 

znovuvytvořena 

pozice 

koordinátora 

spolupráce škol a 

zaměstnavatelů s 

úvazkem ve výši 

minimálně 0,1.  

Kvalitativní 

aspekty:  Jsou 

jasně stanoveny 

požadavky na 

výkon této 

pozice, je přesně 

vymezena 

D 1.1  Oslovit učitele školy, který bude 

pokračovat ve zmíněné pozici 

koordinátora  

Ochota učitele  Šablony 

II. 

Od září 

2019 do 

srpna 

2021 

průběžně 

Vedení školy 

 

 D 1.2  Nastavit konkrétní podmínky 

spolupráce s vedením školy, 

pedagogickým sborem a zástupci 

zaměstnavatelů  

Ochota 

koordinátora, 

zaměstnavatelů, 

bývalých 

absolventů  

Šablony 

II. 

Od 

července 

2019 

 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedení školy 

 D 1.3  Provést hodnocení dosažení cíle 

(včetně úvahy o tom, jak obdobný 

cíl/úkol realizovat příště)  

Ochota měnit 

zaběhnutá pravidla  

Šablony 

II. 

Průběžně 

Srpen 

2021 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedení školy 
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pracovní činnost 

i role 

koordinátora 

vůči škole i 

zaměstnavatelům

.  Koordinátor je 

zkušený ve 

školské i firemní 

sféře a v obou je 

respektovanou 

autoritou, 

zároveň není 

(aktuálně) úzce 

spjat s konkrétní 

firmou nebo 

jinými 

parciálními 

zájmy.  

- Je zajištěno 

financování této 

pozice v 

dlouhodobém 

horizontu. 

D2: Rozšířit síť 

smluvních 

zaměstnavatelů 

pro daný obor 

vzdělání  

Pro technické a 

gastronomické 

obory bylo nově 

uzavřeno 15 

smluv se 

zaměstnavateli, 

celkový počet 

smluvních 

pracovišť tak 

vzrostl na 70, tím 

vzroste počet 

žáků, kterým 

bude škola 

schopna zajistit 

alespoň část OV 

na pracovišti, o 

cca 7 žáků ve 

D 2.1  Oslovit místní zastoupení 

zaměstnavatelů - např. Regionální 

hospodářskou komoru, Svaz 

průmyslu, cech, asociaci nebo 

průmyslovou zónu, získat kontakty 

a reference o zaměstnavateli  

K danému oboru 

existují v dojezdové 

vzdálenosti vhodní 

zaměstnavatelé  

Pozice koordinátora 

spolupráce, je-li 

tato činnost časově 

náročná a jiná 

osoba ve škole se 

této činnosti 

věnovat už nemůže 

(kapacita, čas)  

Šablony 

II. 

Od 

července 

2019 

průběžně 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 

D 2.2  Oslovit jednotlivé zaměstnavatele v 

regionu, kteří mohou rozvíjet žáky 

v daném oboru; rámcově jim 

představit možnosti a pojetí 

Ochota oslovených 

zaměstnavatelů 

spolupracovat se 

školou  

Šablony 

II. 

Od 

července 

2019 

 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 
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druhém a třetím 

ročníku.  

Kvalitativní 

aspekt:  

Udržení 

stávajících 

smluvních 

partnerů rozvoj 

spolupráce s nimi 

(péče o jejich 

spokojenost se 

společnými 

aktivitami).  

Škola uzavírá 

smlouvy s 

podniky různé 

velikosti (např. 

dříve 

opomíjenými 

malými a 

středními 

podniky) a s 

různým 

zaměřením.  

Škola pravidelně 

vyhodnocuje 

spolupráci a její 

další vyhlídky.  

spolupráce, možnosti daňových 

odpočtů  

Schopnost „prodat“ 

výhody spolupráce  

Schopnost 

naslouchat 

potřebám 

zaměstnavatelů a 

umět vysvětlit 

potřeby školy  

D 2.3  Nastavit konkrétní podmínky 

spolupráce s novými partnery; 

zprostředkovat příklady dobré 

praxe vyzkoušené v rámci školy  

Ochota školy i 

zaměstnavatelů 

hledat společná 

řešení pro výdaje 

spojené s pobytem 

žáků na 

pracovištích 

zaměstnavatele 

(zdravotní 

prohlídky, pojištění, 

doprava, atd.) a 

organizační detaily 

(docházka, deníky 

praxe, atd.). Jako 

finanční zdroj je 

možno využít nejen 

normativu na straně 

školy ale též 

odpočtů na žák 

hodiny na straně 

firmy.  

Šablony 

II. 

Od 

července 

2019 

 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 

D 2.4  Ověřit mechanismus spolupráce s 

novým partnerem na menším počtu  

žáků a v kratším časovém intervalu  

 

Podpis smlouvy na 

dané období  

Šablony 

II. 

průběžně Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 

D 2.5  Pečovat o stávající spolupracující 

partnery, nastavení pravidelných 

setkání a aktivit.  

Kapacita personální 

(a časová)  

Šablony 

II. 

průběžně Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 
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D 2.6  Provést hodnocení dosažení cíle 

(včetně úvahy o tom, jak obdobný 

cíl/úkol realizovat příště)  

Ochota měnit 

zaběhnutá pravidla  

Šablony 

II. 

průběžně Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 

D3: Navýšit a 

zkvalitnit 

odborný výcvik 

žáků na pracovišti 

zaměstnavatele 

Pro učební obory 

navýšit o 25 % 

počet žáků 2. a 3. 

ročníku, kteří 

vykonávají 

odborný výcvik 

na pracovištích 

zaměstnavatele  

D 3. 1 Oslovit stávající a nové 

zaměstnavatele v regionu, kteří 

spolupracují nebo budou 

spolupracovat se školou v daném 

oboru; rámcově jim představit 

možnosti a pojetí spolupráce  

Ochota oslovených 

zaměstnavatelů 

spolupracovat se 

školou ve větší míře 

Schopnost „prodat“ 

výhody spolupráce  

Schopnost 

naslouchat 

potřebám 

zaměstnavatelů a 

umět vysvětlit 

potřeby školy  

žádné Od 

července 

2019 

 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 

D 3.2  Pečovat o větší míře o nové žáky, 

kteří odborný výcvik absolvují na 

smluvních pracovištích, nastavení 

častějších kontrol a setkání se žáky  

Kapacita personální 

(a časová)  

žádné průběžně Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Učitel OV 

Vedoucí OV 

D 3.3  Provést hodnocení dosažení cíle 

(včetně úvahy o tom, jak obdobný 

cíl/úkol realizovat příště)  

Ochota měnit 

zaběhnutá pravidla  

žádné průběžně Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Učitel OV 

Vedoucí OV 

D4: Inovovat 

ŠVP s ohledem 

na lepší 

organizační 

zajištění 

praktického 

vyučování 

Zajistit 

v průběhu 

školního roku 

2019/20 min. 3 

setkání se 

zaměstnavateli, 

kde se bude řešit 

obsahová stránka 

ŠVP 

D 4. 1 Oslovit stávající a nové 

zaměstnavatele v regionu, kteří 

spolupracují nebo budou 

spolupracovat se školou v daném 

oboru; rámcově jim představit 

principy tvorby ŠVP, možnosti 

změny ŠVP  

Ochota oslovených 

zaměstnavatelů 

spolupracovat se 

školou ve větší míře 

Schopnost 

naslouchat 

potřebám 

zaměstnavatelů a 

umět vysvětlit 

potřeby školy  

žádné Od 

července 

2019 

 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Koordinátor 

ŠVP 

Vedoucí OV 
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D 4.2  Provést hodnocení dosažení cíle 

(včetně úvahy o tom, jak obdobný 

cíl/úkol realizovat příště)  

Ochota měnit 

zaběhnutá pravidla  

žádné průběžně Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Koordinátor 

ŠVP 

Vedoucí OV 

D5: Proškolit 

instruktory 

praktického 

vyučování u 

zaměstnavatele  

Bylo proškoleno 

minimálně 20 

nových 

instruktorů u 

všech 

spolupracujících 

zaměstnavatelů 

(napříč obory).  

Kvalitativní 

aspekt:  

Proškolení 

proběhlo např. v 

rozsahu kurzu 

pilotovaného v 

projektu Pospolu 

(což odpovídá 

navrženému 

standardu NSK, 

bude-li schválen 

MŠMT)  

D 5.1  Vytipovat vhodné osoby 

(instruktory) pro práci se 

žáky/vhodné osoby pro proškolení z 

řad stávajících instruktorů  

Ochota firmy 

umožnit vybraným 

instruktorům se 

vzdělávat  

Ochota instruktorů 

se vzdělávat  

žádné 1. pol. 

2019/20 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 

D 5.2  Připravit časový i obsahový plán 

proškolení – přizpůsobit kurz 

charakteru a podmínkám 

zaměstnavatele (včetně domluvení 

místa realizace kurzu) a aktuální 

legislativě  

Ochota školy se 

proškolení a 

přípravě či úpravě 

kurzu věnovat  

Vyčlenění a 

zajištění proškolení 

jednoho či dvou 

učitelů (lektorů 

kurzu), kteří 

proškolení 

lektorsky zajistí, 

nebo spolupráce s 

jinou školou, která 

již lektorsky kurzy 

zajišťuje  

žádné 1. pol. 

2019/20 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 

D 5.3  Realizovat proškolení vybraných 

instruktorů včetně zajištění exkurze 

instruktorů do školy a školních 

dílen (možno i nezávisle na 

proškolení)  

Zajistit financování, 

pokud probíhá 

proškolení firmou.  

Ochota a časová 

kapacita účastníků a 

jejich 

zaměstnavatele je 

na školení a exkurzi 

uvolnit  

Finanční 

možnosti 

školy 

2. pol. 

2019/20 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 



38 
 

D 5.4  Provést hodnocení dosažení cíle 

(včetně úvahy o tom, jak obdobný 

cíl/úkol realizovat příště)  

Ochota měnit 

zaběhnutá pravidla  

žádné 1. pol. 

2019/20 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 

 

 

 

Realizace 

dalších aktivit 

na pracovištích 

zaměstnavatelů 

D6 Zajistit 

exkurze na 

pracovišti 

zaměstnavatele 

Pro každý učební 

obor uspořádat 

alespoň jednu 

odbornou 

exkurzi za školní 

rok na pracovišti 

zaměstnavatele 

v průběhu 

školních roků 

2019/2020 a 

2020/2021 

D 6.1  Vytipovat vhodné zaměstnavatele, 

kteří poskytnou žáků možnost 

navštívit své pracoviště  

Ochota firmy  

 

žádné 1. pol. 

2019/20 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 

D 6.2  Připravit časový i obsahový plán 

exkurzí. Přizpůsobit exkurze 

charakteru a podmínkám 

zaměstnavatele  

Ochota firmy  

Ochota pedagogů 

žádné 1. pol. 

2019/20 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 

D 6.3  Provést hodnocení dosažení cíle 

(včetně úvahy o tom, jak obdobný 

cíl/úkol realizovat příště)  

Ochota firmy  

Ochota pedagogů 

žádné 1. pol. 

2019/20 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 

D7 Zajistit 

praktickou 

závěrečnou 

zkoušku na 

pracovišti 

zaměstnavatele 

Alespoň ve 4 

technických 

oborech u 1 žáka 

zajistit 

praktickou 

zkoušku na 

pracovišti 

zaměstnavatele 

D 7.1  Vytipovat vhodné zaměstnavatele, 

kteří poskytnou žáků možnost 

skládat praktickou závěrečnou 

zkoušku na svém pracovišti  

Ochota firmy  

 

žádné 1. pol. 

2019/20 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 

D 7.2  Připravit časový i obsahový plán 

závěrečné zkoušky – připravit 

témata praktické zkoušky ve 

spolupráci se zaměstnavatelem  

Ochota firmy  

Ochota pedagogů 

žádné 1. pol. 

2019/20 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 

D 7.3  Provést hodnocení dosažení cíle 

(včetně úvahy o tom, jak obdobný 

cíl/úkol realizovat příště)  

Ochota firmy  

Ochota pedagogů 

žádné 1. pol. 

2019/20 

Koordinátor 

spolupráce 

školy a 

zaměstnavatele 

Vedoucí OV 
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PRIORITA E: VYUŽITÍ SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY VE ŠKOLE  
 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 

hodnocení 

Úkoly Předpoklady 

realizace 

Finanční 

zdroje 

Termín Zodpovídá 

Kvalitně 

personálně a 

materiálně 

zajistit výuku 

daného oboru ve 

škole  

E1: Realizovat 

Stáže učitelů ve 

firmách  

Alespoň 4 učitelé 

ročně absolvují 

stáž v průměrné 

délce alespoň 5 

dny u jednoho ze 

spolupracujících 

zaměstnavatelů 

nebo Kvalitativní 

aspekty:  

Je jasně 

definováno, kteří 

učitelé se stáže 

účastní (panuje 

shoda v tom, že 

stáž potřebná pro 

učitele 

odborných 

předmětů a 

učitele OVY  

Je jasně 

definovaný cíl a 

obsah stáže.  

Ve firmě působí 

mentor,  

který se učiteli 

věnuje  

 

E 1.1  Vybrat skupinu učitelů odborných 

předmětů a učitelů OV 

Finanční a 

organizační 

zajištění stáže 

(náklady, 

personální zajištění)  

Motivace učitele 

(např. stáže učitelů 

jsou provázány s 

plánem rozvoje 

učitele a následně s 

kariérovým 

systémem a mají 

konkrétní obsah 

navržený ve 

spolupráci s firmou  

Žádné. Průběžně Vedení školy 

Vedoucí MK 

Vedoucí OVY 

 

E 1.2  Vybrat a oslovit skupinu 

spolupracujících zaměstnavatelů, u 

nichž stáže mohou probíhat  

Ochota 

zaměstnavatelů a 

jejich reálné 

možnosti stáž věcně 

a personálně zajistit  

Žádné Začátek 

školního 

roku 

Vedení školy 

Vedoucí MK 

Vedoucí OVY 

 

E 1.3  Připravit obsah stáže, definovat její 

cíle a očekávané přínosy a výstupy 

(zpracovaný materiál) a projednat 

toto s dotyčným učitelem a 

zaměstnavatelem  

Motivace učitele  

Spolupráce 

zaměstnavatele  

Zájem vedení školy 

o funkčnost a 

přínos stáže  

Finanční 

možnosti 

školy 

Projektov

é a 

grantové 

prostředk

y 

Šablony 

II. 

 Vedení školy 

Vedoucí MK 

Vedoucí OVY 

 

E 1.4  Smluvně ukotvit poskytování stáží  Ochota přijmout 

formální závazek  

Žádné  Vedení školy 
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E 1.5  Zajistit provozní záležitosti spojené 

s nepřítomností učitelů ve škole, je-

li to nutné 

Dostatek finančních 

prostředků na 

přesčasy  

Vhodné načasování 

stáže (prázdniny, 

studijní volno 

učitele)  

 

Finanční 

možnosti 

školy 

Projektov

é a 

grantové 

prostředk

y 

 Vedení školy 

E 1.6  Realizovat stáže  Existuje shoda 

všech zúčastněných 

stran  

Žádné   

E 1.7  Provést hodnocení dosažení cíle 

(vč. úvahy, jak obdobný cíl/úkol 

realizovat příště)  

Zapojení pedagogů, 

vedení školy i 

zástupce 

zaměstnavatele  

Žádné  Vedení školy 

Vedoucí MK 

Vedoucí OVY 

 

E2: Zajistit 

odborníka z praxe 

ve výuce 

Alespoň 4 učitelé 

absolvují výuku 

v délce 12 

vyučovacích 

hodin za školní 

rok s odborníkem 

z praxe 

Kvalitativní 

aspekty:  

Je jasně 

definováno, kteří 

učitelé se 

společné výuky 

účastní (panuje 

shoda v tom, že 

je společná 

výuka potřebná 

pro učitele 

odborných 

předmětů a 

učitele OVY  

Je jasně 

definovaný cíl a 

E 2.1  Vybrat skupinu učitelů odborných 

předmětů a učitelů OV 

Finanční a 

organizační 

zajištění společné 

výuky  

Motivace učitele   

Žádné Začátek 

školního 

roku 

Vedení školy  

Vedoucí OVY 

 

E 2.2  Vybrat a oslovit odborníky z praxe  Ochota odborníků a 

jejich reálné 

možnosti společnou 

výuku věcně a 

personálně zajistit  

Žádné 

 

Začátek 

školního 

roku 

Vedení školy  

Vedoucí OVY 

 

E 2.3  Připravit obsah společné výuky, 

definovat její cíle a očekávané 

přínosy a výstupy (zpracovaný 

materiál) a projednat toto s 

dotyčným učitelem a odborníkem  

Motivace učitele  

Spolupráce 

odborníka 

Zájem vedení školy 

o funkčnost a 

přínos stáže  

Finanční 

možnosti 

školy 

Šablony 

II. 

Začátek 

školního 

roku 

Odborník 

z praxe 

Učitel 

 

E 2.4  Smluvně ukotvit spolupráci 

odborníka z praxe se školou  

Ochota přijmout 

formální závazek  

Žádné Začátek 

školního 

roku 

Odborník 

z praxe 

Učitel  

E 2.5  Realizovat společnou výuku Existuje shoda 

všech zúčastněných 

stran  

Žádné   
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obsah společné 

výuky.  

 

E 2.6  Provést hodnocení dosažení cíle 

(vč. úvahy, jak obdobný cíl/úkol 

realizovat příště)  

Zapojení pedagogů, 

vedení školy i 

zástupce 

zaměstnavatele  

Žádné  Vedení školy 

Odborník praxe 

Učitel 

Vedoucí OVY 

 

E 3 Zajistit další 

odborné 

vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků (nejen 

akreditované 

kurzy) 

Alespoň 5 

vzdělávacích 

akcí pro alespoň 

5 pedagogů v 

celkovém 

minimálním 

rozsahu 40 hodin 

kurzu v průběhu 

školního roku.  

Kvalitativní 

aspekty:  

- Učitel 

absolvuje např. 

odborný kurz 

určený primárně 

pro odborníky ve 

firmách nebo 

školení určené 

primárně 

zaměstnancům 

spolupracujícího 

podniku.  

 

E 3.1  Vybrat skupinu učitelů odborných 

předmětů a učitelů OV 

Finanční a 

organizační 

zajištění společné 

výuky  

Motivace učitele   

Žádné Začátek 

školního 

roku 

Vedení školy  

Vedoucí OVY 

 

E 3.2  Vybrat a přihlásit učitele na 

vzdělávací akce 

Motivace učitele   Žádné 

 

Průběžně Vedení školy  

Vedoucí OVY 

 

E 3.3  Provést hodnocení dosažení cíle 

(vč. úvahy, jak obdobný cíl/úkol 

realizovat příště)  

Učitel prokazatelně využije získané 

poznatky ve výuce zapracováním 

do daného tematického celku. 

Zapojení pedagogů, 

vedení školy  

Žádné průběžně Vedení školy 

Odborník praxe 

Učitel 

Vedoucí OVY 

 

E 4 Vytvořit 

výukové 

materiály ve 

spolupráci se 

zaměstnavateli 

Pro obor Truhlář 

vznikne slovník 

odborných 

výrazů z ČJ do 

ANJ  

 

E 4.1  Vybrat skupinu učitelů odborných 

předmětů a učitelů OV, navázat 

spolupráci mezi učitele AJ a učitele 

odborných předmětů nebo OV 

Finanční a 

organizační 

zajištění společné 

výuky  

Motivace učitele   

Žádné Začátek 

školního 

roku 

Vedení školy  

Vedoucí OVY 

Učitelé 

 

E 4.2  Provést hodnocení dosažení cíle 

(vč. úvahy, jak obdobný cíl/úkol 

realizovat příště)  

 

Zapojení pedagogů, 

vedení školy  

Žádné průběžně Vedení školy  

Učitelé 

Vedoucí OVY 
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E 5 Získat 

výhodně 

pomůcky a 

materiál 

(pronajmout si/ 

zapůjčit si /získat 

darem 

Škola touto 

cestou získá 

bezúplatně nebo 

za symbolickou 

pomůcky a  

materiál na ZZ 

Kvalitativní 

aspekty:  

Škola má k 

dispozici 

pomůcky 

odpovídající 

reálné praxi.  

Je zajištěno 

efektivní využití 

pomůcky a 

materiálu žáky 

ve výuce.  

- Škola má k 

dispozici 

kvalifikovaného 

učitele, který je 

schopen 

pomůcku 

používat. 

E 5.1  Vybrat a oslovit zaměstnavatele, 

kteří jsou ochotni pomůcky zajistit  

Ochota 

zaměstnavatelů 

Žádné Začátek 

školního 

roku 

Vedení školy  

Vedoucí OVY 

 

E 5.2  Smluvně ukotvit získání pomůcek 

mezi zaměstnavateli a školou  

Ochota školy 

přijmout formální 

závazek  

Žádné průběžně Vedení školy  

Vedoucí OVY 

 

E 5.3  Proškolit zaměstnance školy pro 

práci s pomůckou 

Ochota 

zaměstnavatelů a 

učitelů 

Žádné průběžně Vedení školy  

Vedoucí OVY 

Zaměstnavatel 

Učitel  

 

E 6: Inovovat 

ŠVP s ohledem 

na lepší 

provázanost 

odborných 

předmětů s 

realitou oboru a 

na průpravný 

charakter 

všeobecně 

vzdělávacích 

předmětů 

Kvalitativní 

aspekty:  

- Úprava ŠVP a 

navazujících 

dokumentů 

(učební a 

tematický plán) 

odráží reálné 

dění v oboru 

zprostředkované 

vývojem u 

spolupracujících 

zaměstnavatelů.  

- Všeobecně 

vzdělávací 

E 6.1  Vybrat skupinu učitelů a 

zaměstnavatelů, kteří společně 

navrhnout změny ŠVP 

Motivace učitele   

Motivace 

zaměstnavatelů 

Žádné Průběžně Vedení školy  

Vedoucí OVY 

 

E 6.2  Provést hodnocení dosažení cíle 

(vč. úvahy, jak obdobný cíl/úkol 

realizovat příště)  

Zapojení pedagogů, 

vedení školy  

Žádné průběžně Vedení školy  

Učitelé 

Zaměstnavatelé 
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předměty jsou 

lépe vztaženy ke 

konkrétnímu 

oboru vzdělání, 

jsou posíleny 

mezipředmětové 

vztahy.  

- Při inovacích 

ŠVP jsou 

využívány 

poznatky ze stáží 

učitelů (včetně 

zahraničních 

stáží), působení 

odborníků z 

praxe ve výuce a 

společně se 

zaměstnavateli 

tvořených 

výukových 

materiálů. 

 Vedoucí OVY 

 

E 7:  Organizovat 

soutěž 

v odborných 

vědomostech a 

dovednostech pro 

žáky 

Žáci 1. - 4. 

ročníků se zapojí 

alespoň do čtyř 

krajských, 

republikových či 

mezinárodních 

vědomostních, 

dovednostních či 

tandemových 

soutěží, na které 

je připravuje 

škola i 

zaměstnavatel.  

Kvalitativní 

aspekty:  

Zaměstnavatelé 

využívají soutěží 

jako motivačního 

prvku a PR, 

E 7.1  Vybrat skupinu učitelů a 

zaměstnavatelů, kteří společně 

připraví žáky na soutěž nebo sami 

soutěž uspořádají 

Motivace učitele   

Motivace 

zaměstnavatelů 

Žádné 

Finanční 

prostředk

y školy, 

granty 

Průběžně Vedení školy  

Vedoucí OVY 

Učitelé 

Zaměstnavatelé 

 

E 7.2  Provést hodnocení dosažení cíle 

(vč. úvahy, jak obdobný cíl/úkol 

realizovat příště)  

 

Zapojení pedagogů, 

zaměstnavatelů  

Žádné průběžně Vedení školy  

Vedoucí OVY 

Učitelé 

Zaměstnavatelé 
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přebírají záštitu, 

atd.  

Zaměstnavatelé 

zohledňují 

výkony žáků 

prostřednictvím 

motivačních 

stipendií za 

výkon v soutěži 

např. při nabídce 

letních brigád, 

atd.  

Zaměstnavatelé 

motivují také své 

zaměstnance k 

účasti na 

soutěžích, např. 

poměřování 

dovedností a 

zručnosti 

zaměstnanců se 

žáky. 

 

4.5 Rozvoj škol jako center celoživotního učení  
 
PRIORITA F: ZKVALITNĚNÍÉ VÝUKY DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 

hodnocení 

 Úkoly Předpoklady 

realizace 

Finanční 

zdroje 

Termín Zodpovídá 

Realizovat 

aktivity pro 

seniory  

F1: Spolupráce 

s Domovem 

seniorů TGM v 

Berouně   

Vyhodnocení 

spolupráce 

pomocí ankety 

F 1.1 Zajistit propagaci v tisku, na 

stránkách školy a na stránkách 

Domova seniorů 

Ochota kolegů 

spolupracovat 

Finanční 
možnosti 
školy 
Projektové 
a grantové 
prostředky 

Průběžně Vedení školy 

Vedoucí OVY 

F 1.2 Zajistit vhodné prostory k realizaci 

aktivit 

Vlastní zdroje školy 

a DD  

Finanční 

možnosti 

školy 

Průběžně Vedení školy 

Vedoucí OVY 
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Projektové 
a grantové 
prostředky 

F 1.3 Sestavení organizačního týmu  Ochota kolegů 

spolupracovat + 

zapojení žáků 

jednotlivých oborů 

Žádné Před 

začátkem 

aktivit 

Vedení školy 

Vedoucí OVY 

F 1.4 Realizace aktivit  Připravenost 

učitelů-lektorů 

vzdělávat dospělé 

včetně stylu a 

prostředků  

Finanční 
možnosti 
školy 
Projektové 
a grantové 
prostředky 

Průběžně Realizační tým 

F 1.5 Zhodnocení proběhlých aktivit Zpětná vazba od 

žáků naší školy a 

zpětná vazba od 

aktivních seniorů 

Naplnění 

aktivity 

Po 

ukončení 

aktivit 

Realizační tým 

 

4.6 Podpora inkluze  
 

PRIORITA H: VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ JE SNADNO A BEZPEČNĚ FYZICKY PŘÍSTUPNÉ. 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 

hodnocení 

Úkoly Předpoklady 

realizace 

Finanční 

zdroje 

Termín Zodpovídá 

Umožnit žákům 

snadný a 

bezpečný pohyb 

ve všech částech 

školy, včetně 

bezbariérového 

přístupu  

 

H1: Umožnit 

snadný a 

bezpečný pohyb 

všech žáků  

Škola má 

zpracována 

organizační a 

stavební řešení 

pro snadný a 

bezpečný pohyb.  

Škola pravidelně 

monitoruje a 

vyhodnocuje 

možnosti pro 

zajištění 

snadného a 

bezpečného 

pohybu žáků.  

H 1.1  Zajistit organizační a stavební 

úpravy pro zajištění snadného a 

bezpečného pohybu každého žáka v 

rámci školy:  

-  

Zájem a podpora 

vedení školy, 

finanční podpora ze 

strany zřizovatele 

nebo dotačních 

titulů.  

Kreativita a 

personální zajištění.  

Projekt ITI 
PMO 
TECHNICKÁ 
INOVACE 
VÝUKY 

Září 2019 

– duben 

2020 

Vedení školy 

Správce budov 

H 1.2  Zajistit úpravu pracovních míst 

žáků, které umožní snadný a 

fyzicky bezpečný přístup ke 

vzdělání.  

Zájem a podpora 

vedení školy, 

finanční podpora ze 

strany zřizovatele 

nebo dotačních 

titulů.  

Projekt ITI 
PMO 
TECHNICKÁ 
INOVACE 
VÝUKY 

Září 2019 

– duben 

2020 

Vedení školy 

Správce budov 
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Kreativita a 

personální   

zajištění.  

 

G2: Umožnit 

snadný a 

bezpečný pohyb 

žáků s 

pohybovým 

postižením  

Škola má 

zpracována 

organizační 

řešení pro snadný 

a bezpečný 

pohyb žáků s 

pohybovým 

postižením.  

Škola provedla 

potřebné 

stavební úpravy s 

ohledem na žáky 

s pohybovým 

postižením.  

H 2.1  Zajistit organizační úpravy pro 

zajištění bezpečného pohybu žáka s 

pohybovým postižením v rámci 

školy:  

- umístění třídy, kterou žák 

navštěvuje, co nejblíže vchodu do 

budovy v nejnižším patře,  

- usnadnit přesuny žáka i mimo 

výuku, včetně doprovodu (rozvrh – 

přesuny mezi učebnami, jídelna, 

tělocvična, šatny),  

- vyčlenění prostoru/místnosti pro 

aplikaci medikace, hygieny.  

Pohyb pomocí bezbariérových 

ramp a schodolezů 

 

Zájem a podpora 

vedení školy, 

nadšení a ochota 

dotčených 

pracovníků, 

aplikace Vyhlášky 

č. 27/20016 Sb., o 

vzdělávání žáků se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami a žáků 

nadaných.  

Projekt ITI 
PMO 
TECHNICKÁ 
INOVACE 
VÝUKY 

Září 2019 

– duben 

2020 

Vedení školy 

Správce budov 

H 2.2  Zajistit kompenzační pomůcky k 

překonávání bariér „schodolez“, 

přenosné rampy  

Aplikace Vyhlášky 

č. 27/20016 Sb., o 

vzdělávání žáků se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami a žáků 

nadaných.  

Projekt ITI 
PMO 
TECHNICKÁ 
INOVACE 
VÝUKY 

Září 2019 

– duben 

2020 

Vedení školy 

Správce budov 

 

PRIORITA I: VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ JE POSKYTOVÁNO V ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITĚ, REAGUJE NA POTŘEBY MĚNÍCÍ SE SPOLEČNOSTI, VČETNĚ 
ODBORNÉHO NÁHLEDU NA POTŘEBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH I KOMUNIT Z ODLIŠNÉHO KULTURNÍHO A SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ.  
 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 

hodnocení 

Úkoly Předpoklady 

realizace 

Finanční 

zdroje 

Termín Zodpovídá 

Poskytovat v 

odpovídající 

kvalitě 

vzdělávání s 

I1: Rozšířit 

základní tým pro 

podporu a rozvoj 

inkluze ve škole o 

Ve škole funguje 

tým pro podporu 

a rozvoj inkluze 

s rozdělenými 

I 1.1  Vybrat a zaměstnat školního 

asistenta pro podporu žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

dle potřeby 

Dostupnost odborně 

kvalifikovaných 

osob na uvedenou 

pozici 

Finanční 

možnosti 

školy 

Projekty 

2018/201

9 

2019/202

0 

Ředitelka školy 
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ohledem na 

potřeby 

zdravotně 

postižených i 

komunit z 

odlišného 

kulturního a 

sociálního 

prostředí a 

mimořádně 

nadaných žáků.  

 

pozici školního 

psychologa 

(externě) 

 

rolemi, jež svým 

složením 

odpovídá 

potřebám žáků se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami.  

 

I 1.2  Podpořit péči o nadané a 

mimořádně nadané žáky 

Depistáž žáků 

nadaných a 

mimořádně 

nadaných 

Žádné Průběžně Ředitelka školy 

Třídní učitelé 

Učitelé OVY 

I2: Podpořit 

začlenění žáků ze 

socioekonomicky 

znevýhodněného 

a kulturně 

odlišného 

prostředí a se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami 

rozšířením 

základního týmu 

o školního 

asistenta.  

Školní asistent, 

učitel, školní 

psycholog má k 

tomu vyčleněný 

úvazek.  

Školní asistent, 

učitel a školní 

psycholog jsou 

součástí týmu na 

podporu a rozvoj 

inkluze. 

Jsou rozděleny 

kompetence  

I 2.1  Zajistit informovaný souhlas 

s fungováním školního psychologa 

ve škole 

Ochota zákonných 

zástupců 

nezletilých žáků, 

žáci a studenti 

zletilí podepsat 

informovaný 

souhlas 

s fungováním 

školního 

psychologa ve škole 

Žádné 

podpora  

 

2019/202

0 

Třídní učitelé 

I3: Poskytnout 

pedagogickým  

pracovníkům 

působícím v 

inkluzívním 

vzdělávání 

odpovídající 

odborné vzdělání 

v této oblasti  

 

Pracovník pro 

koordinaci  

inkluzívního 

vzdělávání (je-li 

jím pedagogický 

pracovník) a 

nejméně dva 

další pedagogové 

absolvovali 

adekvátní 

školení.  

 

I 3.1  Rozhodnout se, kteří pedagogičtí 

pracovníci absolvují vzdělávání, 

vybrat  

vhodný vzdělávací program.  

 

Ochota pracovníků 

se vzdělávat.  

 Září 2019 Vedení školy 

I 3.2  Realizovat vzdělávání vybraných 

pedagogických pracovníků v 

souladu se zněním výzvy Šablony  

Dostupnost 

vzdělávání v oblasti 

inkluze.  

Projekt v 

rámci 

výzvy 

Šablony.  

2019-

2020 

Vedení školy 

I 3.3  Provést hodnocení dosažení cíle  Zajištění 

kvalifikovaného 

pracovníka se 

zkušenostmi s 

evaluací.  

Žádné  Vedení školy 
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PRIORITA K: VYTVOŘIT PORTFOLIO POMŮCEK PRO ŽÁKY S SVP 

 

 

 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 

hodnocení 

Úkoly Předpoklady 

realizace 

Finanční 

zdroje 

Termín Zodpovídá 

Zajištění 

pomůcek pro 

žáky se SVP 

K1: Navýšit počet 

pomůcek, které 

využívají žáci se 

SVP 

Navýšený počet 

pomůcek 

K 1.1 Prohloubit spolupráci se školskými 

poradenskými zařízeními 

Ochota pracovníků 

ŠPZ doporučit 

žákům se SVP v 

rámci podpůrných 

opatření pomůcky 

Žádné Průběžně Výchovná 

poradkyně 

K 1.2 Zajistit nákup pomůcek Finanční podmínky Finanční 

možnosti 

školy 

Průběžně Výchovná 

poradkyně 

K2: Zajistit 

učebnice pro žáky 

se SVP 

Zajistit 

dostatečný počet 

učebnic pro se 

zdravotním 

postižením 

K 2.1 Zajistit dostatečný počet učebnic 

pro se zdravotním postižením 

Dostupnost učebnic Finanční 

možnosti 

školy 

Průběžně Výchovná 

poradkyně 

Zajistit 

dostatečný počet 

učebnic pro žáky 

s odlišného 

kulturního a 

sociálního 

prostředí 

K 2.2 Zajistit dostatečný počet učebnic 

pro žáky s odlišného kulturního a 

sociálního prostředí 

Dostupnost učebnic Finanční 

možnosti 

školy 

Průběžně Výchovná 

poradkyně 
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4.7 Digitální kompetence 
PRIORITA L: MODERNIZOVAT INFRASTRUKTURU ŠKOLY 

 
PRIORITA M: ROZVÍJET DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST ŽÁKŮ A UČITELŮ 

Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 

hodnocení 

Úkoly Předpoklady 

realizace 

Finanční 

zdroje 

Termín Zodpovídá 

Vybudovat a 

obnovit digitální 

infrastrukturu 

školy  

 

L1: Vybudovat 

třídu s tablety  

Předání díla, 

evidence majetku 

školy 

(inventarizace)  

L 1.1  Vytvořit kritéria pro výběrové 

řízení  

Požadavek ze 

strany učitelů  

Šablony 

II. 

ukončení  

2. pololetí 

2019/202

0  

ICT metodik  

 

L 1.2  Uskutečnit výběrové řízení  Ředitelka školy  

 

L 1.3  Realizace díla  Správce třídy  

 

L2: Rozšířit 

vysokorychlostní 

připojení školy k 

Internetu, Wi-Fi  

Předání díla, 

evidence majetku 

školy  

L 2.1  Vytvořit kritéria pro výběrové 

řízení  

Požadavek ze 

strany učitelů  

Projekt 

ITI  - 

Technick

á inovace 

výuky 

ukončení  

2. pololetí 

2019/202

0 

Správce sítě  

L 2.2  Uskutečnit výběrové řízení  Ředitelka školy  

 

L 2.3  Realizace díla  Správce sítě 

L3: Pořizovat 

výukové licence, 

odborný SW a 

zajistit jejich 

aktualizace  

Evidence 

majetku školy 

(inventarizace)  

L 3.1  Provést audit stávajícího SW  Aktualizace SW 

produktů  

Projekty 

Finanční 

možnosti 

školy 

Projekt 

ITI  - 

Technick

á inovace 

výuky 

Průběžně  ICT metodik  

L 3.2  Pořízení a instalace nového SW  Požadavek ze 

strany učitelů  

Finanční 

možnosti 

školy  

Projekty  

Průběžně  ICT metodik 

Správce sítě  
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Obecné cíle Konkrétní cíle Kritéria 

hodnocení 

Úkoly Předpoklady 

realizace 

Finanční 

zdroje 

Termín Zodpovídá 

Rozšířit PC 

gramotnost 

učitelů  

 

M1: Rozšířit 

odborné 

vzdělávání ICT 

metodika  

Smlouva o studiu  M 1.1  Dokončení specializačního studia 

ICT koordinátora  

Existence studia  Finanční 

možnosti 

školy  

 ICT metodik  

M2: Zahájit 

odborné 

vzdělávání učitelů 

ICT  

Certifikát o 

účasti na kurzu 

(osvědčení)  

M 2.1  Vybrat vhodný kurz pro ICT 

vyučující  

Existence kurzu  šablony   Učitelé ICT  

M3: Pokračovat v 

přednáškách pro  

žáky školy na 

téma 

„Kyberšikana“  

 

Seznam 

zapojených tříd  

M 3.1  Pokračovat v sérii přednášek na 

téma „Kyberšikana“  

Přednášející  Finanční 

možnosti 

školy 

 Učitelé ICT  
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5. Stanovisko odborného garanta projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)  
 

Stanovisko odborného garanta projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)“ je vyjádřeno tzv. doložkou, která je generována 

automaticky poté, co odborný garant P-KAP tento ŠAP/PA schválí a uloží do systému is.pkap.cz, kde bude následně k dispozici ke stažení ve 

„Školních dokumentech“. Doložka obsahuje unikátní kód, který nahrazuje podpis odborného garanta P-KAP. 

 

 

 

 

 

http://is.pkap.cz/

