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Název programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa

7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory

7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
Zlepšování podmínek při výuce oboru Šití oděvů na SOŠ
Liberec
CZ.1.07/1.2.23/01.0011

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

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999,
příspěvková organizace
639 702,78 Kč
1.2.2012 - 31.7.2013
Od února 2012 do července 2013 je na SOŠ Liberec realizován
projekt Švadlenky. Projektu se účastnilo celkem 24 aktuálně
studujících žákyň 1., 2. a 3. ročníku oboru Šití oděvů Střední
odborné školy, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková
organizace.
Cílem projektu bylo zlepšit podmínky teoretické i praktické
výuky oboru Šití oděvů - Švadlenek. Díky projektu jsou
vytvořeny metodické listy s aktuálními oděvními materiály,
technologiemi a požadavky v oboru, jsou vytvořeny vzorníky s
rozpracovanými technologickými postupy a další praktické
pomůcky pro výuku. Byly nakoupeny nové stroje a zařízení pro
vybavení dílen a teoretických učeben, de facto je vybavena
"laboratoř" pro zkoumání oděvních materiálů. Žačky se naučily
nové techniky zpracování materiálů jako je patchwork,
obsluhovaly nová moderní zařízení při zpracování oděvů, se
kterými se mohou následně setkat v praxi.
Žákyně při praktických cvičeních zařazených v rámci teoretické
i praktické výuky lépe chápou probírané učivo a lépe si
propojují teoretické informace s praxí. Při exkurzích žákyně
navštívily textilní výrobní firmy (Johnson Controlls, Osapo),
výukový program na zpracování vlny ve Střevliku, dílny
Technické univerzity Liberec či výstavu módní návrhářky
Blanky Matragi v Praze.
V jednotlivých předmětech každého ročníku byl vytvořen
prostor pro praktická cvičení: 1. ročník - 40 hodin, 2. ročník -

40 hodin, 3. ročník - 52 hodin. Celkem bylo odučeno více než
132 hodin. Výstupy projektu jsou podkladem pro realizaci ŠVP
oboru Šití oděvů SOŠ Liberec.
Realizátoři projektu věří, že zlepšení podmínek pro studium
bude působit nejen motivačně, ale i jako prevence
předčasných odchodů ze školy.
Kontakt
(webové stránky projektu, jméno
kontaktní osoby, email, telefon)

www.sosliberec.cz/svadlenky
manažerka - Ing. Emília Dlasková - e.dlaskova@sosliberec.cz,
484 842 130
koordinátorka - Ing. Milena Hanyková m.hanykova@sosliberec.cz, 484 842 147

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

