
Projekt „podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních 

školách v Jihomoravském kraji 

 

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách 

v Jihomoravském kraji 

Doba realizace projektu                  3.10.2013 – 30.6.2015 

Program                                             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa programu                    1 – Počáteční vzdělávání  

Oblast podpory                               1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Číslo a název výzvy                           Výzva č. 44 

Název partnera                               Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,   

                                                           Hustopeče, Masarykovo nám. 1 

Oficiální adresa                               Masarykovo nám.1, 693 24 Hustopeče    

IČ:                                                      163 55 474 

DIČ:                                                    CZ 163 55 474 

Datová schránka                             - 

Statutární zástupce                         Ing. Zdeněk Hrabal 

Kontakt                                             602 56 44 22, hrabal@sou-hustopece.cz 

Hlavní kontaktní osoba                   Ing. Zdeněk Hrabal 

Kontakt                                             602 56 44 22, hrabal@sou-hustopece.cz 

Hlavní kontaktní osoba                   Milan Schovanec 

Kontakt                                             602 72 90 71, schovanec@sou-hustopece.cz 
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Zapojení spolupracujících subjektů 

Pro spolupráci jsme získali prokazatelný zájem těchto subjektů: 

Základní škola Hustopeče, Nádražní4, okres Břeclav, příspěvková organizace,                        

IČO: 710 09 868 

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace,      

IČO: 491 37 077 

Základní škola Šitbořice, okres Břeclav, příspěvková organizace,                                                

IČO: 750 22 001 

Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, okres Břeclav, příspěvková organizace,               

IČO: 708 38 046 

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, okres Břeclav, příspěvková organizace,                   

IČO: 499 63 074 

Zdůvodnění partnera projektu 

V současné době škola nedisponuje učebnou, která by umožnila kvalitní plnění ŠVP v oblasti 

přírodovědných a technických předmětů. Získaným zařízením a vybavením odborných 

učeben dojde ke zkvalitnění podmínek v průběhu vzdělávání podle příslušných vzdělávacích 

programů partnera ŠVP učebních oborů zedník, malíř a lakýrník, strojní mechanik, instalatér, 

elektrikář, ŠVP studijních oborů informační technologie, veřejnoprávní činnost a 

nástavbového studia podnikání. Dále dojde k zajištění a hodnocení ŠVP ZŠ a jejich učebních 

dokumentů v souladu s právními předpisy při hodnocení školy jako instituce. Investiční a 

metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ. Dalším cílem je 

navázání spolupráce s blízkými ZŠ ( žáci, pedagogičtí pracovníci, vedení školy). 

 

V rámci projektu hodláme: 

 

 Vybavit nově vzniklou odbornou učebnu k výuce fyziky, chemie a biologie nábytkem, 

výukovými programy, modely a laboratorními přístroji. 

 Vybavit nově vzniklou učebnu pro elektrická měření elektrostavebnicemi, přístroji a 

materiálem spojeným s výukou elektrického měření. 

 Vytvořit metodiku pro praktická cvičení, která budou probíhat v obou učebnách 

 Navštívit  se žáky SŠ a ZŠ odborné veletrhy a provést exkurze v rámci podpory 

přírodovědného a technického vzdělávání. 

 Pravidelně spolupracovat s vybranými základními školami formou vyučování v nově 

vzniklých učebnách, kde bude probíhat připravená výuka vedená metodikem a 

lektory SŠ. 

 

 

 


