Prezentace grantového projektu
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu
Číslo projektu

AutoNet, nová kvalita výuky v autooborech na středních
školách s efektivním využitím prostředků ICT
CZ.1.07/1.1.07/02.0141

Název příjemce

POE EDUCO, spol. s r. o.

Celková alokovaná částka

18 118 006,80

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

16. 11. 2009 - 30. 6. 2012
Cíle projektu:
Hlavní cíl projektu, zvýšení kvality počátečního vzdělávání
autooborů středních odborných škol, byl podmíněn splněním
dílčích cílů uvedených dále, které byly beze zbytku splněny.
Dílčí cíle projektu:
- Byl vytvořen komplet studijních materiálů (SM) pro 21
zvolených témat. Komplet SM obsahuje učební text, pracovní
listy (testy pro žáka), powerpointovou prezentaci a příp.
instruktážní video/foto snímky.
- Byl vytvořen webový výukový portál na podporu odborné
výuky oborů autodopravy, postavený na systému Moodle.
- Bylo realizováno pilotní ověření nově vytvořených SM
vlastních tří témat včetně e-learningové podpory na každé
partnerské škole.
- Partnerské školy si vzájemně vyměnily finální verze pilotně
ověřených SM a implementovaly je do ŠVP.
- Byly vyrobeny tištěné sborníky SM pro partnery.
- Byl vyroben komplet SM na datovém nosiči pro žáky i
pedagogy.
- byly finalizovány SM na výukovém portálu.
- Teoretická výuka žáků byla doplněna o poznatky z praxe
prostřednictvím tematických exkurzí.
- Zvýšila se úroveň ICT gramotnosti pedagogů v seminářích
"Seznámení s WVP" a "Interaktivní formy výuky".
- Jsou připraveny podmínky k diseminaci výstupů projektu

ostatním školám a odborné veřejnosti prostřednictvím
internetového portálu.
Průběh projektu:
Projekt byl realizován dle harmonogramu ve 3 časových
etapách, které kopíroval školní roky.
1. etapa – Tvorba, od 16. 11. 2009 do 31. 8. 2010
V této etapě se realizovaly klíčové aktivity 01 a 02, zaměřené
na vytvoření základní verze studijních materiálů a naplnění
výukového portálu Moodle těmito materiály.
2. etapa – Pilot, od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011
V této etapě se realizovaly klíčové aktivity 03 a 04, zaměřené
na ověření a finalizaci studijních materiálů a naplnění
výukového portálu Moodle finálními verzemi těchto materiálů.
Na každé partnerské škole se ověřovala vždy pouze 3 vlastní
témata. Ověřováním prošlo celkem 1 402 žáků.
3. etapa – Praxe, od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012
V této etapě se realizovaly klíčové aktivity 05 a 06, zaměřené
na aktualizaci studijních materiálů a na zavedení vytvořených
studijních materiálů, včetně používání výukového portálu
Moodle, do běžné výuky. Na každé partnerské škole se
vyučovalo všech 21 témat. Praktickým vyučováním prošlo
celkem 1 613 žáků, z toho bylo 888 nových žáků, kteří nebyli
započítáni v předchozí etapě.
Do projektu bylo zapojeno v realizačním týmu celkem 85 osob,
z toho 28 v administrativě a 57 jako odborníci. V projektu bylo
podpořeno celkem 92 učitelů odborných předmětů a 2 290
žáků.
Během projektu bylo realizováno 6 výběrových řízení.
Během projektu partnerské školy realizovaly celkem 62 exkurzí
pro žáky autooborů, ve kterých navštívili 53 firem nebo akcí.
Z celkového rozpočtu 18,1 mil Kč bylo vyčerpáno 95 %, což
představuje náklad na 1 žáka cca 7 510,- Kč.
Partneři projektu:
Partner 1 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková
organizace
Partner 2 - Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Lískovecká
2089, příspěvková organizace
Partner 3 - Střední škola techniky a služeb, Karviná,
příspěvková organizace
Partner 4 - Střední odborná škola technická a dopravní,
Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Partner 5 - Střední škola, Vítkov - Podhradí, příspěvková
organizace
Partner 6 - Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace
Partner 7 - Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace

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

Udržitelnost projektu:
Spolupráce mezi partnerskými školami a mezi příjemcem a
partnerskými školami po ukončení projektu v období
udržitelnosti od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2017 je zakotvena v
Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství, kde jsou vytyčena práva a
povinnosti jednotlivých subjektů, zejména je zakotven způsob
fungování výukového portálu, kde jsou uloženy aktuální verze
studijních materiálů. Tvůrci a pedagogové mohou dle vývoje v
automobilovém průmyslu operativně aktualizovat obsah
studijních materiálů, přidávat další materiály, navzájem spolu
diskutovat, apod. Poslední etapa v projektu nazvaná PRAXE
vlastně byla realizace výuky všech 21 témat v běžném školním
roce.
http://www.net-auto.cz
Ing. Jaromír Tobola, jaromir.tobola@poe-educo.cz, 596639540

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

