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Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1

Oblast podpory

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu

Chemická legislativa a kvalita řízení škol

Číslo projektu

CZ.1.07/1.3.10/01.0016

Název příjemce

Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

Celková alokovaná částka

2 898 015,87

Doba realizace projektu
(od – do)
Stručný obsah projektu
(max. 1 000 slov)

18.3.2009 - 17.9.2010
OBSAH PROJEKTU
Podstatou projektu je další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení v Jihomoravském kraji v oblasti
implementace evropských poznatků k bezpečnému zacházení s
chemickými látkami a chemickými přípravky a bezpečné
likvidace nebezpečných odpadů vycházející z evropské
směrnice ES 1907/2006, zákona o chemických látkách a
chemických přípravcích, zákona o odpadech a dalších
souvisejících předpisů. Vzhledem k nezbytnosti uplatnění
principů norem v řídící práci vedoucích pracovníků a
manažerů, prakticky ve všech školách a školských zařízeních, je
součástí tohoto projektu seznámení pracovníků škol s
podstatou certifikace kvality ISO 90001:2001, což je běžná
praxe škol řady zemí EU. Výstupem projektu jsou učební texty
v oblasti chemických látek, GHS, odpadů, edukovaní manažeři
v oblasti kvalitního řízení QMS a TQM, proškolení frekventanti
škol a školských zařízení.

V průběhu realizace projektu byly vytvořeny dva učební texty:
„Chemická legislativa“ a „Řízení kvality ve vzdělávací instituci“.
Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení bylo
realizováno třemi typy akreditovaných pilotních kurzů:

1. „Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství“
zaměřený na používání chemických látek a chemických
přípravků ve školním prostředí s ohledem na zdraví člověka,
kvalitu jeho života a na životní prostředí. Program kurzu je
připraven dle platných norem ČR a EU a přináší řadu nových
poznatků nezbytných pro bezproblémovou práci s
chemikáliemi, čistícími, dezinfekčními, odmašťovacími a
dalšími prostředky. Tématika se týká výuky i nepedagogické
oblasti (např. úklid, jídelna, údržba). Zahrnuje navíc
problematiku nebezpečných odpadů, pesticidů (např.
herbicidů), prevenci havárií apod.
Kurz je určen učitelům chemie, biologie, ekologie, toxikologie,
případně dalších předmětů.
2. „Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství“
zaměřený na používání chemických látek a chemických
přípravků nejen ve školním prostředí s ohledem na zdraví
člověka, kvalitu jeho života a na životní prostředí. Tématika
kurzu zahrnuje aktuální problémy vycházející z používání
chemických látek a jejich zneužívání (např. drogy, výbušniny,
látky reprodukčně aktivní, léčiva, potraviny). Právě negativní
dopady zejména do širokých řad mladých lidí (žáků ZŠ a SŠ),
ale i studentů VŠ jsou často důsledkem neznalostí a
nerespektování právního rámce a vlastností jednotlivých
chemických látek a přípravků. Přitom často nejde o odborné
téma, ale o všeobecný pohled na tématiku chemických látek a
přípravků. Jde o oblast dobře využitelnou nejen u pedagogů –
chemiků, ale prakticky u všech učitelů, kteří svým pozitivním
působením vždy mohou zamezit mimořádné události, často s
nevratnými následky.
Informace z kurzu jsou využitelné:
- ve vzdělávací činnosti – výuka (chemie, biologie, přírodopis,
ekologie, životní prostředí apod.)
- ve výchově (třídnické hodiny, občanská výchova, průřezová
témata atd.)
Součástí kurzu bude i evropský právní rámec - REACH, GHS,
BOZP včetně prevence závažných havárií (týká se všech osob).
Kurz je určen pro pedagogický sbor ZŠ a SŠ.
3. „Kvalita řízení škol a školských zařízení“
Kurz je určen vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení.
Jeho program je orientován na aktuální otázky současného
stylu úspěšného řízení, včetně evaluace, autoevaluace a to s
využitím moderních metod se specifiky pro školský
management. Kurz dále zahrnuje tématiku hodnocení
pracovníků a jejich motivaci, etický kodex, vize, mise, politiku
jakosti, QMS, TQM, vnitřní směrnice a jejich naplňování a další.
Jedná se uplatnění ISO normy v podmínkách řízení školy. Tyto
trendy jsou podporovány zřizovatelem i ČŠI.

Kurz je koncipován jako pracovní setkání, kterého se účastní
cca 5 – 6 osob. Jde o prakticky pojatou tématiku s ukázkami,
diskuzemi a doporučeními tak, aby škola směřovala k principu
úspěšná škola.
Kurz je určen ředitelům škol a jejich zástupcům, dále vedoucím
předmětových komisí či sekcí.
Během realizace projektu byl:
plánovaný počet podpořených osob: 410 z toho 103 mužů a
307 žen
plánovaný počet úspěšně podpořených osob: 307 z toho 77
mužů a 230 žen
skutečný počet podpořených osob: 461 z toho 100 mužů a 361
žen
skutečný počet úspěšně podpořených osob: 461 z toho 100
mužů a 361 žen
V období udržitelnosti projektu (18.9.2010 – 17.9.2015) budou
realizovány výše uvedené kurzy s využitím materiálů
vytvořených během pilotních kurzů a připomínek a zkušeností
získaných od účastníků. Bližší informace: www.spschbr.cz, tel.:
545 544 411

Ing. Josef Janků

Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

koordinátor projektu
http://www.spschbr-projekt13.wz.cz
Ing. Josef Janků, janku@spschbr.cz, 545 544 437

Vyplněný formulář zasílejte na adresu opvzdelavani@msmt.cz a v předmětu uveďte „Prezentace
projektu OP VK“.

