
 

 

 

 

 

 

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kompetencí 

pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Písek (CZ.1.07/1.3.40/02.0028) 
zkrácený název projektu „učme se učit“ 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

České republiky.     
 

Datum zahájení: 1.9.2013 Datum ukončení: 31.12.2014  Doba trvání: 16 měsíců 

Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Písek. Jeho 

cílem je rozvoj kompetencí učitelů praktické výuky (učitelů odborného výcviku) a třídních 

učitelů - učitelů všeobecných i odborných předmětů. Vzdělávání je zaměřeno na rozvoj 

měkkých dovedností účastníků, využití moderních metod a forem výuky, rozvoj kompetencí 

třídních učitelů.  

Pedagogičtí pracovníci školy v rámci projektu absolvují semináře určené pouze pro ně (tzv. 

uzavřené semináře), které budou realizovány jako jdenodenní, část spojením seminářů 

do dvoudenního bloku se zajištěným ubytováním. Při realizaci seminářů bude kladen důraz na 

aktivní zapojování pedagogů (řešení úkolů, nacvičování modelových situací z pedagogické 

praxe, vzájemné předávání zkušeností) tak, aby byl maximalizován přínos vzdělávání a 

aplikovatelnost nabytých znalostí a dovedností v jejich pedagogické praxi. 

Specifické cíle a dopady projektu: 

1. Rozvoj měkkých dovedností u pedagogických pracovníků; dopad: zlepšení komunikace, 

vytváření příznivého pracovního prostředí. 

2. Posílení dovedností praktické aplikace moderních metod a forem výuky; dopad: aktivizace 

žáků, rozvíjení kreativity a zpestření výuky. 

3. Rozvoj kompetencí třídních učitelů; dopad: zlepšení práce třídních učitelů, zlepšení 

podmínek pro jejich práci ve třídách. 

4. Tvorba programu zaměřeného na práci se třídou, zlepšení klimatu třídy a školy; dopad: 

zlepšení vnitřních vztahů ve třídě, zlepšení sociálního klimatu. 

Aplikace nabytých znalostí a dovedností pedagogickými pracovníky povede ke zvýšení 

kvality a efektivity vzdělávání ve škole a sekundárně k rozvoji klíčových kompetencí u žáků. 

Inovativnost projektu spočívá v realizaci vzdělávání kombinací vzdělávacích kurzů již 

vytvořených (akreditovaných pro DVPP) s kurzy, které vzhledem ke své specifičnosti budou 

v rámci projektu teprve vytvořené, pilotované a akreditované do systému DVPP. Další 

inovací oproti předchozímu projektu je zařazení specifického vzdělávání třídních učitelů, kde 

projekt řeší konkrétní požadavky pedagogických pracovníků školy. 

Projekt svým obsahem navazuje na projekt OP VK naší školy realizovaný v oblasti 1.3 v roce 

2012. Aktivity zařazené do nového projektu vhodně rozšiřují výstupy realizovaného projektu, 

v případě zařazení obdobných aktivit je toto na základě kladného hodnocení a je zařazeno 

jako možnost využití pro další skupinu pedagogických pracovníků školy - učitelů odborného 

výcviku.  

Projekt plánovaný na 16 měsíců bude realizován bez partnera. 

 

Celkové náklady projektu  1 194 872,72 Kč 

Spoluúčast Evropské unie - 85 % nákladů projektu – 1 015 641,81 Kč 

 

. 


