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Zvýšení odborných kompetencí učitelů 
v profilových zemědělských předmětech 

 

 

Základní údaje: 
 

operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/19.0012 

příjemce dotace: Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského 

prostoru 

Datum zahájení projektu:  1.3.2011 

Datum ukončení projektu: 28.2.2014 

 

 

Základní cíle projektu: 
 

• komplexně přepracovat metodiky výuky odborných předmětů na 

středních zemědělských školách nebo středních školách vyučujících 

agropodnikání či příbuzné obory, tak aby vyhovovaly potřebám současné 

praxe 

• přepracované metodiky výuky převést do metodických příruček  

a interaktivní multimediální podoby formou webového rozhraní 

• změnit nejen obsah, ale i formy výuky, aplikovat moderní vyučovací 

metody v odborných předmětech 

 

 

Cílová skupina: 
 

pedagogové odborných předmětů středních zemědělských škol, nebo škol 

zabývajících se výukou související se zemědělstvím 

 

 

Klíčové aktivity: 
 

• Formulace a tvorba nových modulů a jejich obsahů v odborných 

předmětech 

• Proškolení cílové skupiny v práci s moduly nových obsahů 
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Očekávané výsledky projektu 
 

• 2 moduly multimediálních metodik výuky odborných předmětů pro 

odborné školy (200 ks)  

• Každý modul bude mít 3 kapitoly, přičemž každá je předmětem 

samostatného dvoudenního školení ve specializovaných školících 

centrech vybavených příslušnou technikou, pomůckami a potřebným 

profesním zázemím (Humpolec, Děčín, Tábor, Chrudim, Rajhrad) 

• 240 (2x120) komplexně proškolených pedagogů  

v tom, jak tyto nové metody výuky realizovat v praxi  

 

 

Monitorovací indikátory 
 

Počet nově vytvoř./inov. produktů s komponentou ŽP: 
vznik dvou modulů tištěných metodik pro odborné předměty - chov zvířat  

a pěstování rostlin 

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 
vznik dvou modulů tištěných metodik vyučování pro odborné předměty -   

 chov zvířat a pěstování rostlin  

vytvoření www stránek sloužících pro cílovou skupinu 

Počet podpořených osob - klienti služeb 
tento indikátor se týká cílové skupiny učitelé odborných předmětů 

(2 x 120 učitelů) 

 

Zapojení Střední zemědělské školy Písek do projektu: 
 
Ing. Marie Procházková je členkou lektorského týmu (aktivní činnost ve 

školících centrech) a členkou autorského týmu pro odborný předmět chov zvířat.  

Tvorba metodických listů tématických celků:  

� Anatomie a fyziologie hospodářských zvířat  

� Obecná zootechnika 

 

Ing. Lenka Soukupová je členkou autorského týmu pro odborný předmět 

pěstování rostlin. 

Tvorba metodických listů tématických celků:  

� Základní činitelé zemědělské prvovýroby 


