
 

 

 

PUBLIKACE POSPOLU 
 

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem 
Publikace shrnuje informace rozvíjející principy řešené v modelech 
spolupráce škol a zaměstnavatelů. Jejím 
hlavním smyslem je usnadnění a případné 
zkvalitnění aktivní spolupráce škol 
a zaměstnavatelů v procesech odborného 
vzdělávání tam, kde je tato spolupráce již 
určitým způsobem navázána. Zároveň přináší 
potenciální metodické návody a postupy 
v oblasti spolupráce pro subjekty, které se 
k navázání spolupráce teprve připravují nebo 
o ní uvažují. 

Vyjde v květnu v pdf a v červnu 2015 
v tištěné podobě. 

 
 
 
Prvky ECVET a jejich využití v počátečním 
odborném vzdělávání na národní úrovni 
Publikace se snaží přiblížit Evropský systém 
přenosu kreditů v odborném vzdělávání a přípravě 
(ECVET). Přináší konkrétní ukázky praktického 
využití ECVET podniky a školami zapojenými do 
projektu Pospolu. Projekt Pospolu je prvním 
národním projektem, který testoval, zda a v jakém 
rozsahu je možné evropský systém ECVET, 
případně jeho vybrané principy prakticky aplikovat 
v České republice. Publikace představuje systém 
ECVET školám a zaměstnavatelům z hlediska 
možného přenesení osvědčených evropských 
postupů na národní úroveň a ukazuje jeho výhody, 
které spočívají především v podpoře spolupráce 
škol a podniků a ve zvyšování kvality i počtu stáží žáků středních 
odborných škol.  

Vyjde v květnu 2015 v pdf. 
 

 
 
Další vydané nebo plánované publikace vycházejí v edicích:  

 Profilová maturitní zkouška 

 Motivační workshopy 

 Metodický inspiromat 

 Z praxe škol 

 Čtenářské dovednosti pro praxi 
 

 



 

 

Edice Profilová maturitní zkouška 
Popsané modely profilové maturitní zkoušky by měly sloužit školám jako zdroj informací i jako příklad 
a inspirace pro přípravu vlastní profilové maturitní zkoušky. 

 
Profilová část maturitní zkoušky: maturitní práce s obhajobou a její 
alternativy 
Publikace pro obor vzdělání 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba  

 
 
Profilová část maturitní zkoušky: praktická zkouška  
Publikace pro obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví – Pozemní 
stavby 

 
 
 
 
 
 
 

V edici Profilová maturitní zkouška dále vyjdou tyto publikace: 

 Model profilové maturitní zkoušky pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 

 Model profilové maturitní zkoušky pro obor 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 

 Model profilové maturitní zkoušky pro obor 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 

 
 

Edice Motivační workshopy 
Publikace jsou směřovány ke skupinám oborů, které jsou vysoce náročné na psychosociální 
charakteristiky pracovníků v těchto oborech. 

 
Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru vzdělání 
Zdravotnický asistent k výkonu povolání 
Publikace pro skupinu oborů 53 Zdravotnictví 

 
 

Workshopy ke zvýšení motivace žáků oboru 
vzdělání Sociální činnost 
Publikace pro skupinu oborů 75 Pedagogika, učitelství 
a sociální péče  

 
 
 
 
 
 

 

 

www.projektpospolu.cz/publikace 

http://www.nuv.cz/pospolu/workshopy-ke-zvyseni-motivace-zaku-oboru-vzdelani
http://www.nuv.cz/pospolu/workshopy-ke-zvyseni-motivace-zaku-oboru-vzdelani
http://www.nuv.cz/pospolu/workshopy-ke-zvyseni-motivace-zaku-oboru-vzdelani-socialni
http://www.nuv.cz/pospolu/workshopy-ke-zvyseni-motivace-zaku-oboru-vzdelani-socialni


 

 

Edice Metodický inspiromat 
Základním smyslem ediční řady je inspirovat ostatní školy k objevování nových postupů při vzdělávání 
žáků - publikace akcentují zkušenosti škol z praktického vyučování, zaměřují se na praktické vyučování 
v prostředí se složitou a nákladnou technologií a zařízením ve firmách; dále zpracovávají problematiku 
užití evaluačních nástrojů v konkrétních oborech vzdělání, zabývají se otázkami, jak připravit žáky co 
nejlépe na práci ve firmách či požadavky zaměstnavatelů na osobnost absolventa. 
 

 
Praktické vyučování v maturitních oborech 
Publikace pro skupinu oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus 

 
 
Realizace odborné praxe 
Publikace pro vedení škol a učitele odborných vyučovacích 
předmětů, pro žáky a pro sociální partnery skupiny oborů 
63 Ekonomika a administrativa 

 
 

Praktické vyučování v prostředí se složitou 
a nákladnou technologií a zařízením ve firmě 
Publikace pro skupinu oborů 41 Zemědělství 
a lesnictví 

 
 
 

 
 

 
V edici Metodický inspiromat dále vyjdou tyto publikace: 

 Inspiromat pro technické obory (23 Strojírenství a strojírenská výroba, 
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 21 Hornictví a hornická 
geologie, hutnictví a slévárenství, 18 Informační technologie) 

 Metodický inspiromat pro obor autotronik (39 Speciální a interdisciplinární 
obory)  

 Praxe žáků v prostředí se složitou technologií (29 Potravinářství a potravinářská 
chemie)   

 Vývojové trendy v oboru (31 Textilní výroba a oděvnictví) 

 Evaluační nástroje k ověřování odborných kompetencí žáků se zdravotním 
postižením (32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů) 

 Jak připravit žáky na reálné pracovní prostředí (66 Obchod) 

 
 
 
 
 

 
 

www.projektpospolu.cz/publikace 

 

http://www.nuv.cz/pospolu/prakticke-vzdelavani-v-maturitnich-oborech
http://www.nuv.cz/pospolu/realizace-odborne-praxe
http://www.nuv.cz/pospolu/prakticke-vyucovani-v-prostredi-se-slozitou-a-nakladnou
http://www.nuv.cz/pospolu/prakticke-vyucovani-v-prostredi-se-slozitou-a-nakladnou


 

 

 
Edice Z praxe škol 
Publikace přinášejí inspirativní příklady praxe středních odborných škol. 

 
Příprava žáků ke vstupu na trh práce  
Publikace pro skupinu oborů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu 
a fotografie 

 
Co žádá praxe aneb jak připravit žáky pro praktický 
profesní život 
Publikace pro skupinu oborů vzdělání 43 Veterinářství 
a veterinární prevence (43-41-M/01 Veterinářství)  
 

 
 
 
 

V edici Z praxe škol dále vyjdou tyto publikace: 

 Katalýza (28 Technická chemie a chemie silikátů) 

 Senzorika (23 Strojírenství a strojírenská výroba; 26 Elektrotechnika, telekomunikační 
a výpočetní technika) 

 Kaučuky, jejich zpracování a využití v průmyslu (28 Technická chemie a chemie silikátů) 

 Řízení jakosti (78 Obecně odborná příprava, 23 Strojírenství a strojírenská výroba) 

 Česko-anglický odborný slovník pro stavební obory (36 Stavebnictví, geodézie 
a kartografie) 

 Česko-anglický odborný slovník (23 Strojírenství a strojírenská výroba; 
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika) 

 Ověřování odborných znalostí a dovedností žáků – sbírka úloh pro truhláře 
(36 Stavebnictví, geodézie a kartografie) 

 Dopravní prostředky, stroje pro dopravu a montáž (23 Strojírenství a strojírenská výroba) 
 

 
Edice Čtenářské dovednosti pro praxi 
Publikace jsou určeny pro skupiny oborů, v nichž jsou čtenářské dovednosti více než jinde základem 
odborných kompetencí žáků. 

 

Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi a při studiu 
vysokých škol uměleckého zaměření 
Publikace nejen pro skupinu oborů 82 Umění a užité umění přináší učitelům 
inspiraci k využití odborného směřování žáků při výuce čtenářských dovedností 

 
Rozvoj čtenářských dovedností potřebných v praxi 
a při studiu vysokých škol 
Publikace pro skupinu oborů 72 Publicistika, knihovnictví 
a informatika 

 
 

http://www.nuv.cz/pospolu/rozvoj-ctenarskych-dovednosti-potrebnych-v-praxi-a-pri
http://www.nuv.cz/pospolu/rozvoj-ctenarskych-dovednosti-potrebnych-v-praxi-a-pri
http://www.nuv.cz/pospolu/rozvoj-ctenarskych-dovednosti-potrebnych-v-praxi-a-pri-1
http://www.nuv.cz/pospolu/rozvoj-ctenarskych-dovednosti-potrebnych-v-praxi-a-pri-1

