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Příjemce finanční podpory: 

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola 
Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice 

Tel. sekretariát: 387 438 677, manažer: 387 331 963, 607 986 303, email: zaiml.zdenka@centrum.cz
 

Název projektu: 

Příprava žáků na špičkové provozy v praxi (Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.1.10/03.0079) 
 

Partneři s finančním příspěvkem: 

Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, 
Společenstvo drobného podnikání, o. s. – Komora fotografických živností, Unie kosmetiček. 

 
Termín zahájení projektu: 1. 3. 2011 
Předpokládaný termín ukončení projektu: 30. 6. 2012 
 

Celkové způsobilé náklady projektu: 8 783 605,38 Kč 
 

Stručný obsah projektu: 
Projekt realizuje Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, České Budějovice, 
Kněžskodvorská 33/A ve spolupráci se třemi partnery: 
 

Unie kosmetiček,  
IČ: 16188233 
V projektovém týmu: Metodik – garant oboru KOS 

 

Společenstvo drobného podnikání, o. s.,  
IČ: 00506702 
V projektovém týmu: Metodik – garant oboru FOTO 

 

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice,  
IČ: 00031852 
V projektovém týmu: Metodik – garant oboru AR 
V projektovém týmu: Metodik – garant oboru OB 

         
 
V projektovém týmu je zařazena: 
 

pro obor Kadeřník paní Dana Jirecová (majitelka vlasového 
studia) na pozici Metodik B – garant oboru KAD 
IČ: 65971183  
 
Projekt je zaměřený na rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků školy. Tohoto rozvoje 
chceme dosáhnout vysoce kvalitní výukou odborného výcviku s využitím nejmodernějších technologií a dále 
úzkou, odbornou spoluprací s partnery projektu – odborníky.  
 
Chceme umožnit žákům školy odborný růst a vzdělávání v pracovištích, jež jsou vybavena v souladu  
s nejnovějšími trendy jejich oboru. 
Realizací projektu chceme rozšířit oblast vědomostí, dovedností a návyků žáků a docílit tak jejich lepší 
připravenosti na vstup do vlastní praxe. 
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Dalším cílem projektu je zesílit vzájemná partnerství firem a sdružení se školou v zájmu zkvalitnění odborné 
výuky a tím podnítit aktivitu zaměstnavatelů ve vztahu ke kvalitě a rozvoji výuky žáků. 
V neposlední řadě chceme realizací projektu doplnit školní vzdělávací programy o nová řešení praktické 
výuky, zejména v oblasti využívání nových technologií. 
 
Specifické cíle projektu: 

1. Nově vybavit provozy a učebny pro výuku odborného výcviku (dále OV) žáků a umožnit tak odborný 
růst a vzdělávání v pracovištích, jež jsou vybavena v souladu s nejnovějšími trendy oboru, rozšířit 
oblast vědomostí, dovedností a návyků, zlepšit jejich připravenost pro vstup do vlastní praxe. Snahou 
je, aby byl žák po absolvování školy a OV schopen pracovat v praxi ve špičkově vybavených 
provozech.  

2. Zesílit vzájemná partnerství firem a sdružení se školou v zájmu zkvalitnění OV realizací odborných 
seminářů motivačních přednášek – celkem 9 za dobu realizace projektu.  

3. Vytvořit jazykové příručky pro práci se zákazníkem (učební pomůcky v AJ, NJ).  

4. Vytvořit odbornou příručku pro obory zahrnuté do projektu.  

5. Doplnit ŠVP o nová řešení OV, zejména v oblasti využívání nových technologií, ve spolupráci  
s partnery projektu. 

 
Cílová skupina projektu: 

Celkový počet žáků zapojených do projektu je 630, a to pro obor: 

• Aranžér  
• Obchodník  
• Fotograf  
• Kadeřnice  
• Kosmetička 
 

Celkový počet pedagogů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů zapojených do projektu je 20 osob. 
 
Klíčové aktivity: 
 

Číslo aktivity: 01 
Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání. 
 
Číslo aktivity: 02 
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, vč. tvorby modulových výukových 
programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. 
 
Číslo aktivity: 03 
Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích 
jazyků (vč. e-learningu). 
 
Číslo aktivity: 04 
Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (vč. zahraničních)  
s možností uplatnění inovativních forem spolupráce. 


