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Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1

Oblast podpory

7.1.1

Název projektu

Zvyšování kvality výuky oborů Stavebnictví a Zedník

Číslo projektu

CZ.1.07/1.1.02/02.0034

Název příjemce

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Masarykova
škola práce, Letovice, Tyršova 500
1 110 685 Kč

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

1. 3. 2010 - 30. 6. 2012
Cílem projektu Zvyšování kvality výuky oborů Stavebnictví a
Zedník CZ.1.07/1.1.02/02.0034 je zkvalitnění, zpřístupnění a
zjednodušení výuky těchto technických oborů.
Projekt je složen z několika základních aktivit. Hlavní aktivitou
projektu je zřízení e-learningového portálu, který zpřístupní
studijní materiály vytvořené učiteli odborných předmětů a
učiteli cizích jazyků všem žákům. Portál pomůže pružněji
reagovat na vývoj stavebnictví, přinese žákům větší množství
informací a umožní jim rychleji a efektivněji komunikovat s
učiteli. Učitelé tvoří učební a metodické materiály, návody a
zadání k projektům, domácím úkolům, které mají žáci k
dispozici na tomto portálu. V cizím jazyku si žáci osvojují jak
témata všeobecné konverzace, která jsou procvičována na
diskuzním fóru, tak i technický jazyk, což usnadní pozdější
uplatnění absolventů. Portál umožní také větší informovanost
žáků, a to jak v oblasti samotného vzdělávání v oborech, tak i v
přehledu o následném studiu a požadavcích trhu práce,
protože přístup na portál je odkudkoliv pomocí internetu a žák
může efektivněji řešit vzniklé problémy při studiu. Portál slouží
také k prezentaci prací, projektů a úspěchů žáků a umožňovat
rychlejší komunikaci mezi žákem a učitelem.
Dalším cílem projektu je modernizace rýsovny a to
prostřednictvím nákupu počítačů, softwaru a upgradem již
používaného softwaru formou nových licencí programů.
Učebna umožní reagovat na zvyšující se požadavky na

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

počítačovou gramotnost absolventů ze strany budoucích
zaměstnavatelů a nabízet žákům možnost profesního růstu.
Počítače jsou žákům k dispozici během vyučovacích hodin, ale
také v rámci zájmových kroužků. Modernizovaná rýsovna je
také nově vybavená dataprojektorem a barevnou tiskárnou.
Poslední klíčová aktivita se skládá z proškolení učitelů
odborných předmětů stavebnictví v nejnovějších programech
používaných v tomto oboru. Dva učitelé budou proškoleni v
grafickém programu pro tvorbu výkresů a vizualizací, jeden
učitel na rozpočtový a kalkulační program a dva učitelé na
program pro provádění statických výpočtů.
www.stredni-skola.cz
Ing. Hana Dostálová - vedoucí projektu
h.nemcova@seznam.cz, nemcova@stredni-skola.cz
tel.: 723525478

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

