
V průběhu tříletého národního projektu Kurikulum S 
– Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích 
programů v odborném vzdělávání (2009–2012) jsme 
připravili a vydali publikace určené především učite-
lům středních škol. Publikace jsou distribuovány po 
dvou výtiscích všem odborným školám a učilištím a ke 

stažení jsou k dispozici na www.nuov.cz/kurikulum/
publikace-projektu. Do rozebrání budou také v Národ-
ním ústavu pro vzdělávání a v regionálních konzultač-
ních centrech (více informací na webu projektu www.
kurikulum.nuov.cz). Všechny vydané publikace jsou 
rovněž k dispozici na pěti vydaných CD.

Týdenní plánovací kalendář na rok 2012  

 

Publikace pro pedagogy 
odborných škol

Metodické příručky pro pedagogy odborných škol

Žákovské projekty – cesta ke kompetencím
Příručka je věnována projektovému vyučování a žákovským projektům jako nástroji pro rozvoj klíčových 
kompetencí. Součástí je více než 30 příkladů dobré praxe odborných škol.

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol – 2 díly
1. Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie
2. Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce 
Dvoudílná metodická příručka ukazuje, jak přistupovat k aplikaci průřezových témat do ŠVP a vlastní vý-
uky. Oba díly obsahují desítky příkladů a ukázek realizace průřezových témat v různých školách, oborech 
a vyučovacích předmětech. Příručka je včetně příloh k dispozici na CD.

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání 
Příručka poskytuje návod, jak postupovat při tvorbě vzdělávacích modulů a celých modulových školních 
vzdělávacích programů. Najdeme zde také odpověď, jak zpracovat moduly pro podporu mobility žáků 
v rámci zavádění ECVET v České republice.

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách
Publikace je určena na podporu integrace žáků se zdravotním postižením. Seznamuje s problémy těchto žáků 
při volbě školy a v průběhu vzdělávání a s nástroji, které pomáhají žákům i jejich učitelům tyto problémy překo-
návat. Součástí jsou případové studie zpracované učiteli na základě jejich osobních zkušeností a poznatků.

Výukové strategie v praxi pilotních odborných škol
Příručka je zpracována na základě ověřování výuky podle pilotních ŠVP a seznamuje s vyučovacími 
přístupy a metodami, které pilotní školy považují za účinné a osvědčily se jim. Úvodní stať pojed-
nává o některých tradičních vyučovacích metodách a možnostech jejich efektivního využívání ve 
vzdělávání.
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Moderní odborná škola – Názory učitelů pilotních škol na kurikulární reformu
V publikaci jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření na pilotních středních odborných ško-
lách. Publikace dokumentuje vznik ŠVP a upozorňuje na problémy spjaté s implementací kurikulár-
ní reformy, s jejich možnými příčinami a důsledky. 

Profilová maturitní zkouška v odborných školách
Publikace obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky a její možné varianty v osmi oborech 
vzdělání. Ukazuje na nich, jak koncipovat profilové maturitní zkoušky, aby měly komplexnější cha-
rakter a prověřovaly kompetence absolventa (odborné i klíčové). 

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách pro osm oborů vzdělávání
Osm publikací pro obory aplikovaná chemie, strojírenství, obchodní akademie, agropodnikání, 
technické lyceum, hotelnictví, elektrotechnika, obchodník vyjde na jaře 2012 na CD.

Sborníky a publikace o sociálním partnerství

Příklady dobré praxe SOŠ a SOU
Sborník obsahuje přes třicet příkladů dobré praxe rozdělených tematicky do osmi kapitol. Učitelé 
v ní najdou tipy na zajímavé formy výuky v různých oblastech, ročnících a předmětech.

Sociální partnerství očima zaměstnavatelů – sborník příkladů dobré praxe
Sborník obsahuje dvanáct příkladů dobré praxe vycházející ze spolupráce firem různé velikosti 
a různého zaměření se středními odbornými školami, které mohou být inspirací pro zástupce škol 
i firem ke vzájemnému partnerství.

Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu Kurikulum S
Závěrečná konference projektu proběhla v Praze v listopadu 2011. Příspěvky se týkaly např. hlavních 
výstupů projektu Kurikulum S, proměn kurikula v Evropě nebo zkušeností učitelů a ředitelů škol ze 
zavádění kurikulární reformy v praxi.

Odborné školy a jejich sociální partneři
Publikace mapuje sítě sociálních partnerů odborných škol a jejich spolupráci v různých etapách 
tvorby a realizace vzdělávacích programů. Poskytuje inspiraci a příklady úspěšné spolupráce škol 
a sociálních partnerů, a to nejenom při tvorbě ŠVP, ale i při každodenní činnosti. 

Sociální partnerství odborných škol
Sborník z konference obsahuje příspěvky, které zazněly na stejnojmenné konferenci projektu 1. břez-
na 2011 v Brně. Autoři příspěvků představují formy spolupráce odborných škol se sociálními partne-
ry – zaměstnavateli, jinými školami, profesními organizacemi a dalšími. 

Propagační brožury

Regionální konzultační centra 
– rok pomoci odborným školám k moderní výuce
Informace o ročním fungování regionálních konzultačních center, která vznikla v rámci projektu 
v říjnu 2009, o jejich činnosti a nabídce služeb pro školy. 

Pomáháme odborným školám s reformou – informace o projektu
Přehledné informace o všech aktivitách a výstupech projektu Kurikulum S. Obsahuje přehled všech 
vydaných publikací, kontakty na regionální konzultační centra i pilotní školy.
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