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Charakteristiky projektu

 Typ projektu: individuální, národní

 Prioritní osa 7.4a: Systémový rámec         

celoživotního učení (Konvergence)

 Oblast podpory 4a.1: Systémový rámec 

počátečního vzdělávání

 Doba realizace projektu: 2009 – 2012

 Rozpočet: 57 000 000 Kč



Cíle projektu

Široká metodická podpora všech středních

odborných škol při tvorbě a zavádění školních

vzdělávacích programů:

 poradenství školám při tvorbě ŠVP

 výměna zkušeností škol 

 podpora spolupráce škol a sociálních partnerů 



Aktivita 1

Sledování realizace ŠVP na pilotních  školách

(2009 – 2012)

 počet zapojených škol: 27

 realizační tým: ředitelé, koordinátoři a učitelé                                 

PŠ, pracovníci NÚOV 

 Činnosti:

- ověřování výuky ve 3. a  4. ročníku 

(zprávy, hospitace pracovníků NÚOV, pohovory)



Aktivita 1

- evaluace pilotních ŠVP

(verze 2008; vazba na vzdělávací cíle a platné 

RVP; pracovníci NÚOV)

- inovace ŠVP ve vazbě na NZZ a MZ 

(školní evaluace a úpravy ŠVP)

- příklady dobré praxe (články, výukové 

materiály, vybrané části ŠVP)

- tematické workshopy pro učitele



Aktivita 1

Návrh pojetí profilové maturitní zkoušky

Cíl: Navrhnout model profilové MZ směřující 

ke zkvalitnění MZ a srovnatelnosti přístupů 

k ověření výsledků vzdělávání (zvl. ve vazbě 

na RVP)
 příprava - podzim 2009 

 rozpracování záměru (2010)

 ověření ve vybraných oborech (2011)

Výstup: Návrh pro MŠMT; příklady témat 



Aktivita 2

Podpora sociálního partnerství v odborném

vzdělávání

 zaměřena na všechny školy

 studie – analýza spolupráce škol a SP 

 příklady dobré praxe – sborník

 konference – 2011



Aktivita 3

Metodická pomoc školám při tvorbě ŠVP

 regionální konzultační centra - RKC (14)

(osobní konzultace na objednávku, tematické 

workshopy, výměna zkušeností koordinátorů, 

PR v kraji) 

 zahájení činnosti RKC: září 2009

 osobní, písemná (stanoviska k ŠVP) – NÚOV

 elektronická podpora – web projektu

 možnost zapojení PŠ



Výstupy projektu

 Inovované ŠVP PŠ

 Metodika tvorby ŠVP – inovace

 Soubory PDP (3)

 Konferenční sborníky (2)

 Studie k SP

 Návrh pojetí profilové části MZ

 Metodické publikace a materiály (3)

 Uskutečněné konzultace (podpořené školy)

Výstupy



Publicita projektu

 Web projektu: www.nuov.cz/kurikulum

 Zpravodaj projektu

Děkuji Vám za pozornost
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