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Aktuality : 
duben - červen 2011 
 
Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále  probíhat pilotní ověřování  
modulového systému vyučování. 
Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově vzniklé 
moduly. Výuka ve  všech prvních ročnících ( studijních i učebních oborů) se se 
začátkem školního roku 2010/11 začíná realizovat  modulovým systémem 
vzdělávání, ve vyšších ročnících budou moduly zapojovány tak, aby jejich pilotní 
ověřování nenarušilo výuku podle schválených pedagogických dokumentů. 
 
 
V tomto období probíhaly následující etapy naplňování cílů projektu : 
1. Úprava nástěnných vitrín 
2. Doplnění webových stránek školy 
3. Aktualizace webový stránek RISA 
4. Závěrečný seminář  - Hotel Zámeček 
5. Změna harmonogramu klíčové aktivity 
6. Hospitační činnost tvůrců modulů 
7. Kontrola záznamů v třídních knihách 
8. Společná schůzka  tvůrců modulů a pedagogických pracovníků  
9. Schůzky jednotlivých tvůrců modulů a schůzky s vyučujícími, kteří moduly netvořili 
10. Nákup odborné literatury, kancelářských potřeb 
11. Zhodnocení pilotního ověřování za uvedené období 
 
 

Závěrečný seminář – Hotel Zámeček 
 
Dne 28.6.2011 se konal v Raspenavě v Hotelu Zámeček Závěrečný seminář. 
Semináře se zúčastnilo 71 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem , realizací a 
ukončením  projetu. 
 
Program :  

1. Přivítání a vodní slovo : Ing. Alena Dvořáková, ředitelka školy. Zhodnotila 
dosavadní průběh projektu, znovu vysvětlila potřebu vytvoření modulového 
způsobu vyučování a pilotního ověřování tohoto způsobu výuky. 

 
2. Úvodní slovo ekonomky projektu : pí. Hana Polanská provedla finanční 

zhodnocení projektu, podala informaci o čerpání finančních prostředků. 
 

3. Organizační zabezpečení projektu : Mgr. Ivana Košková, seznámila 
realizační tým a hosty s harmonogramem naplňování klíčových aktivit formou 
prezentace 
byl zadány úkol pro následující období – nutnost vypracování podrobných 
zpráv pro závěrečnou monitorovací zprávu    

   
4. Zpráva vedoucích týmů – stav vykonané práce v předcházejícím období 
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každý vedoucí realizačního týmu představil práci členů pracovní skupiny, 
přednesl zprávu o činnosti za celé období realizace projektu 
 

5. Neformální diskuse a  beseda tvůrců modulů + raut pro přítomné 

 probíhala neformální diskuse mezi členy jednotlivých týmů 
 

Hospitační činnost tvůrců modulů 
 
V tomto monitorovacím období se tvůrci modulů ještě naposledy zaměřili na průzkum 
praktického využití jednotlivých modulů. Proto prováděli, v omezeném množství, 
náslechovou činnost v hodinách svých kolegů. Hospitovali v hodinách svých kolegů 
tvůrců i ostatních pedagogů, kteří vyučují dle modulů. Během pohospitačních rozborů 
zjišťovali poznatky, které zakomponovali do úprav finální verze modulového způsobu 
výuky. Tato aktivita byla časově velmi  náročná, protože hospitační činnost probíhala 
napříč všemi třemi pracovišti 
Všechny informace získané z hospitací budou zakomponovány do zkušebních testů 
a způsobu hodnocení žáků. 
Veškerá hospitační činnost byla zapisována do příloh k třídním knihám, tyto jsou 
uloženy u manažerky projektu. 
 

Zhodnocení pilotního ověřování za uvedené období 
 
Od září 2010 všechny první ročníky zahájily výuku 10 předmětů modulovým 
způsobem vyučování. Jedná se o předměty Český jazyk, Anglický jazyk, Německý 
jazyk, Informační a komunikační technologie, Biologie, Ekologie, Matematika, Fyzika, 
Občanská nauka a Chemie. Všichni vyučující (i ti, kteří se nepodíleli na tvorbě 
modulů ) jsou formou individuální konzultací s tvůrci modulů seznamováni se 
způsobem výuky a zásadami ověřování výsledků. Tvůrci modulů provedli úpravy 
předcházející verze modulů, které vyplynuly z průběhu pilotního ověřování. Vznikla 
finální verze modulového systému vyučování. Tato bude  k dispozici pro inovaci ŠVP 
v následujícím školním roce. 
 
 
V červnu 2011 byl projekt ukončen a  je připravovaná závěrečná monitorovací 
zpráva. 
 
 
 


