
 
 

 

Název projektu:  

 

Zvyšování kvality počátečního vzdělávání 

realizací praktického vyučování 
 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0027 

 

Název příjemce podpory: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, 

Rožmitálská 340 

 

Název partnerů projektu: Střední zemědělská škola, písek, Čelakovského 200 

 Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 

 Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. 

 

Realizace projektu: 1.9.2014 – 31.7.2015 

 

Cíle projektu:  

 Podpora navázání nových partnerství zúčastněných škol a zaměstnavatelů pro účely 

realizace praktického vyučování 

 Zvýšení kvality praktického vyučování 

 Realizace odborných praxí u zaměstnavatelů 

 Zvýšení uplatnitelnosti žáků na trhu práce 

 Zajištění provázanosti teorie a praxe v návaznosti na požadavky na trhu práce 

 

Cílová skupina:  

Žáci střední školy a pedagogičtí pracovníci působící na střední škole žadatele a partnerů 

 

Klíčové aktivity: 

01 

Centra praktického vyučování 

V rámci projektu budou vybavená dvě centra praktického vyučování na VOŠ a SŠ v Březnici 

a na SZeŠ Písek. 

(pořádání workshopů se zapojením odborníků z praxe, realizace studentských projektů, 

využití výukových textů týkajících se odbornosti z praxe). SZeŠ Písek realizuje 10 

workshopů. 

 

02 

Realizace krátkodobých praxí a odborných workshopů 

Klíčová aktivita je zaměřená na rozvoj a zkvalitnění praktického vyučování formou 10 

krátkodobých tématicky zaměřených praxí a na ně navazujících workshopů. Krátkodobé 

praxe  proběhnou v úzké spolupráci s odborníky z praxe, na pracovištích žadatele, partnerů a 



 
 

 

na dalších pracovištích. Z toho 4 krátkodobé praxe a na ně navazující worshopy 

proběhnou na SZeŠ Písek. 

 

03 

Analýza možností zajišťování praktického vyučování daného oboru vzdělání v regionu 

Klíčová aktivita je založená na úzké spolupráci žadatele a partnerů ve vyhodnocování dat. 

V průběhu projektu budou používány různé evaluační nástroje jako prostředky formativního a 

sumativního hodnocení. Bude zpracována analýza praxe zúčastněných škol a možností 

organizačního zajištění praxí na dalších pracovištích z hlediska časového, prostorového, 

personálního, technologického i kvalitativního. 

 

04 

Zapojení odborníků z praxe do praktické výuky 

V rámci aktivity dojde k zapojení odborníků do praktického vyučování formou 

přednáškových cyklů. SZeŠ Písek uskuteční 14 přednáškových cyklů pro obory vzdělání 

Agropodníkání a Ekologie a životní prostředí. 

 

 

 

Realizované klíčové aktivity: 

1.monitorovací období 1.10. – 31.12.2014 (růžová) 

2.monitorovací období 1.1. – 31.3.2015 (zelená) 

3.monitorovací období 1.4. – 30.6.2015 (žlutá) 

 
 

KA čís.ws,px předmět Téma Termín realizace 

  1. WS Px Veterinární zákroky 2.12.2014 

  2. WS Chk Vet.probl.koní-úprava zubů 3.12.2014 

  3. WS Zm 
Nové technologie zpracování 
půdy 28.5.2015  

  4. WS Gep Geologie Píseckých hor 16.4.2015  

KA 01 5. WS Ch Hodnocení pitných vod, KHS 2.3.2015  

  6. WSpx1 Zm 
Nové technl.-aktuality v 
zem.mech. 10.6.2015  

  7. WSpx2 Chz Hospodaření na biofarmě, chovy 13.4.2015  

  8. WSpx3 Chk Techologie chovu koní 13.4.2015  

  9. WSpx4 Ožp ZCHÚ, těžba, rekultivace 20.11.2014 

  10 WS Pr Semenářství, uznávací řízení 10.4.2015  

  1.px, 1+1 Zm 
Nové technl.-aktuality v 
zem.mech. 1. část -10.12.2014 

KA 02  2.px, 2 d. Chz Hospodaření na biofarmě, chovy 23. – 24.3.2015 

  3.px, 2.d. Chk Techologie chovu koní 23. – 24.3.2015     

  4.px, 2.d. Ožp ZCHÚ, těžba, rekultivace 16.-17.10.14 



 
 

 

  1. Zm Nové technologie firmy Horsh 11.12.2014 

  2. Zm Moderní zeměd.mech. Agrozet 4.12.2014 

  3. Or Prognóza,signalizace,výskyt šk.č. 15.4.2015  

  4. Or Pokusy, testování pesticidů 27.5.2015  

  5. Pr 
Nová zemědělská 
politika,hosp.ZP 1.12.2014 

  6. Pr Portál Farmář 9.4.2015  

KA 04 7. Chz Výživa a krmení hosp. zvířat 16.1.2015  

  8. Chz Aktuality v chovu skotu 15.12.2014 

  9. Chk Chovy koní 24.2.2015  

  10. Chk Posuzování zdrav.stavu koní 23.1.2015  

  11. Odpady Vývoj kval.ovzduší v Písku,monit. 29.1.2015  

  12. Oźp NP a CHKO Šumava 10.3.2015  

  13. Oźp Ochrana genofondu, ZOO 12.12.2014 

  14. Oźp Pozemkové úpravy                      23.4.2015 

 


