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

O krok napřed

Číslo projektu

CZ.1.07/1.1.28/02.0007

Název příjemce

Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Pardubice s.r.o.
1.536.578,65 Kč

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

1.4.2013 - 31.12.2014
V rámci projektu budou lektory vytvořeny materiály k 10ti
vzdělávacím aktivitám (2 brožury pro Veřejnosprávní činnost, 8
skript - pracovních listů a 8 videonahrávek pro obory
Hotelnictví a cestovní ruch, Cukrář, Kuchař - číšník. Po
vytvoření těchto materiálů bude následovat jejich realizace
(září 2013 - červen 2014 a září - prosinec 2014). Základy
barmanských dovedností (7 opakování x 5 dní x 8 hodin), Škola
kávy (5 opakování x 1 den x 8 hodin), Vaření české kuchyně (3
opakování x 3 dny x 8 hodin), Vaření italské kuchyně (3
opakování x 3 dny x 8 hodin), Tajemství vína (2 opakování x 2
dny x 8 hodin), Moderní trendy v cukrářské výrobě (2
opakování x 2 dny x 8 hodin), Tradiční české výrobky z
kynutých těst (6 opakování x 2 dny x 8 hodin), Barmanské
dovednosti pro pokročilé (2 opakování x 3 dny x 8 hodin),
Psaní projektů EU (3 opakování x 10 hodin), Veřejné zakázky (3
opakování x 10 hodin).
Podpořeno bude celkem 450 osob v odlišných podporách
projektu. Cílovou skupinou projektu jsou studenti Labské
hotelové SOŠ a SOU Pardubice, s.r.o. Konkr.se v tomto
projektu jedná o studenty 4 vzdělávacích programů Hotelnictví a cest. ruch, Veřejnosprávní činnost, Cukrář a
Kuchař - číšník.
Díky zapojení studentů do projektu se zvýší velkou měrou
jejich šance na uplatnění na trhu práce. Studenti budou
adekvátně připraveni na vysoké požadavky zaměstnavatelů,

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

otevřou se jim možnosti dalšího profesního vývoje a
pracovního uplatnění, zvýší se jejich sebevědomí, mnozí
odhalí či potvrdí své silné stránky. .
http://lhs.pardubice.indos.cz/; Ing. Mgr. Hana Janiková,
hanka.janikova@volny.cz, 774 686 215

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

