Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006801 s názvem "Profesní rozvoj
pedagogů SZeŠ Písek", který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním
programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž
možnostem formálního a neformálního vzdělávání.
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
Celková výše podpory činí 488.080,- Kč

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání
Název výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro SŠ a VOŠ
Název projektu: Profesní rozvoj pedagogů SZeŠ Písek
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006801
Realizace projektu: 1.9.2017 – 31.8.2019
Číslo
aktivity

Název aktivity

Počet
šablon

III/1.5

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
– personální podpora SŠ

24

Celkem Kč
za šabl.: 488 080,120 456,-

24
36

121 536,-

III/2.1

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ –
DVPP 8 hodin
a) Čtenářská gramotnost
c) Cizí jazyky
e) Inkluze

3
3
3
3
3

f)

Výchova k podnikavosti

g) Kariérové vzdělávání
i)
j)

Osobnostně sociální rozvoj
Polytechnické vzdělávání

III/2.8

Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

III/2.9

Tandemová výuka na SŠ

III/2.10

Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

3
3
3
3
3
3
3
4
1
1
1
1
8
4
4
6
1
1
1
1
1
1

95 800,-

74 688,-

75 600,-

III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele –
personální podpora SŠ
Realizace: 1.9.2017 – 31.8.2019, 24 po sobě jdoucích měsíců
Koordinátor působí jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli, každý měsíc jedna
z podpůrných aktivit :
• Kulatý stůl pedagogů a možných budoucích zaměstnavatelů, navázání spolupráce
v oblasti realizace praktického vyučování
• Workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy
• Workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy
• Workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického
vyučování
• Workshop za účelem získání podnětů pro úpravu ŠVP za účasti pedagogů a zástupců
zaměstnavatelů

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP 8 hodin
Cílem aktivity je podpora profesního růstu pedagogů pomocí vzdělávání na odborných
seminářích.

III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
Cílem aktivity je podpora pedagogů středních škol ve zvyšování kvality práce při vzdělávání a
výchově žáků. Je zaměřeno na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce.

III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
Cílem aktivity je prohloubení spolupráce pedagogů středních škol a zkvalitnění výuky.

III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
Zapojením odborníka z praxe do výuku předmětů dojde ke zkvalitnění výuky a přímou
návaznost na konkrétní podmínky na trhu práce.

