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1. Údaje o projektu
Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.11/01.0022

Název projektu:

Zavádění modulárního systému výuky v logistické škole

Číslo prioritní osy:

7.1

Celková výše finanční podpory:

4 370 526,36

Částka ESF:

3 714 947,37

Křížové financování:

335 390,72

Datum zahájení realizace projektu:

01.01.2009

Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2011
Číslo právního aktu
(Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření):

D 1075/2008

2. Zpráva o udržitelnosti
Pořadové číslo zprávy:

12

Pořadové číslo MZ o
udržitelnosti:

4

Typ MZ:

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Sledované období od:

01.11.2014

Sledované období do:

31.10.2015

Předpokládané datum
předložení ŘO/ZS:

31.12.2015

Doplňující informace k realizaci udržitelnosti:
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3. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy
Název příjemce:

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice

IČ příjemce:

00574384

Hlavní kontaktní osoba:
Příjmení:

Štrynclová

Jméno:

Vladimíra

Titul před: PaedDr.

Titul za:

Telefon I:

353227565

Telefon II: 775657147

Email:

podatelna@logistickaskola.cz

Fax:

353227565

Funkce:

ředitel školy

Jméno:

Vladimíra

Statutární zástupce:
Příjmení:

Štrynclová

Titul před: PaedDr.

Titul za:

Telefon I:

353227565

Telefon II: 775657147

Email:

podatelna@logistickaskola.cz

Fax:

353227565

Funkce:

ředitel školy

Jméno:

Michal

Zhotovitel Zprávy o udržitelnosti:
Příjmení:

Schade

Titul před: Bc.

Titul za:

Telefon I:

+420736757303

Telefon II:

Email:

SCHADE@LOGISTICKASKOLA.CZ

Fax:

Funkce:
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4. Popis udržitelnosti
(Celé klíčové aktivity, metodiky, kurzy atd., vše co v rámci udržitelnosti
zachováváte)
Všechny výstupy projektu (výukové moduly ŠVP, nástroje pro evaluaci výstupů z modulů, učební materiál,
elearningové kurzy, počítačový program SAP) jsou dále využívány, protože se dále vyučují nastavené obory
školního kurikula: 1.-4.ročník oborů Provoz a ekonomika dopravy-logistika, Logistika ve službách a finančnictví, 1.
a 2. a nově i 3. ročník Operátor skladování a přepravy.
Ve všech oborech se realizuje výuka průřezových témat s důrazem na životní prostředí a enviroment, na
podnikatelství, na informační technologie. Fiktivní firmy se účastní veletrhů FF v regionu a mezinárodního
veletrhu v Praze. Zlepšila se motivace žáků v oblasti environmentální výchovy, získali jsme statut? škola na cestě
k titulu Ekoškola? 6 žáků v roce 14/15 složilo certifikované zkoušky ECDL.
Školní prostředí Moodle je pravidelně využíváno, učitelé zařazují do výuky vytvořené digitální učební materiály na
podporu všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Navíc se Moodle využívá i pro další vzdělávání, čímž
došlo k hlubšímu propojení počátečního a dalšího vzdělávání. Ve všech oborech se pracuje s odborným
programem SAP.
Žáci ZŠ i veřejnost jsou průběžně dále seznamování nejrůznějšími formami o kurikulu školy: ŠVP-LSF,PED,OS.
Dny otevřených dveří 21.11.,26.11.2015, Billboardy - listopad a , Atlas škol, průběžně inzerce v regionálním tisku
(Karlovarský deník, MF Dnes), vstupy na ZŠ do výuky a na třídní aktivy 9. ročníků, prezentační akce škol.
Kvalita výuky se zvyšuje tím, že se využívají vytvořené testové sady jako výstupy z modulů, testy se obměňují,
vytvořená databáze, výukových materiálů a kurzů, pořízené materiálně technické vybavení školy.
Učitelé využívají a dále zdokonalují své kompetence při tvorbě digitálních učebních materiálů a při zkvalitnění
výuky. Byla podepsána licenční smlouva týkající se výstupů z projektu. Byla Vytvořena Mediatéka, kde jsou
všechny studijní opory systémově umístěny a k dispozici dále vyučujícím i studentům.
Prohlubuje se nastavená spolupráce s firmami v regionu. Navíc jsou navazovány kontakty s dalšími firmami. Škola
vstupuje do dalších projektů, kde firma je nefinančním partnerem. Získali jsme titul od Klubu zaměstnavatelů:
Škola doporučená zaměstnavateli 2014,2015.

5. Zajištění udržitelnosti vzhledem ke stanoveným cílům
(Jakým způsobem byly výstupy ve sledovaném období udržovány)
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Jednotlivé cíle pro udržitelnost aktivit a výstupů jsou v souladu s realizací v rámci udržitelnosti ve čtvrtém
hodnoceném období.
Smyslem projektu "Zavádění modulárního systému výuky v logistické škole" byl rozvoj a zkvalitnění počátečního
odborného vzdělávání pro širokou oblast logistiky, a to realizací těchto cílů:
1.
1A - implementace (pilotáž v 1.-3.ročníku, evaluace a inovace) již vytvořeného modulárního školního vzdělávacího
programu Logistika ve službách a finančnictví (dále jen LSF), a to ve spolupráci s regionálními firmami
1B - vytvoření videofilmu o kurikulární reformě v logistické škole, informační a mediální kampaň na podporu
reformy na základních školách
2.
2A - tvorba nových modulových výukových programů zaměřených na obory Provoz a ekonomika dopravy a
Operátor skladování s důrazem na klíčové kompetence a mezipředmětové vztahy, jejich ověření a inovace
3.
3A - vytvoření portfolia nových testů pro evaluaci klíčových kompetencí
3B - provedení externí evaluace pilotovaného modulárního ŠVP ve třídě 1.LSF metodou Barvy života ve srovnání
s tradiční výukou třídy 1.PED
4. - podpora výuky ICT ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech čtyřmi podaktivitami:
4A - vytvoření vlastní školní platformy Moodle a pořízení serveru, integrace s intranetem školy
4B - tvorba digitálních výukových materiálů
4C - tvorba e-learningových kurzů v systému Moodle
4D - implementace nového počítačového programu SAP do výuky.
Všechny cíle jsou rozvíjeny ze zdrojů školy:
Cíl 1 + 2 - ŠVP všech oborů se inovují ? viz změnové listy v příloze
Cíl 3 - Testování je součástí hodnocení modulů
Cíl 4 - Moodle je plně využíván, z prostředků školy se hradí každoročně licence SAP. Učitelé absolvují
aktualizační školení.
Projekt dále podpořil realizaci aktivit pro žáky i učitele nákupem různé multimediální techniky a nábytku pro
vybavení učeben, kde se ověřovaly modulové programy. Firemní a informační Logskol centrum v suterénu se
vybavilo výpočetní a projekční technikou na podporu podnikatelských aktivit fiktivních firem.
Všechny splněné aktivity se nadále realizují. Vytvořené Logcentrum je rozšířeno o simulovaný sklad, který slouží
jako odborná učebna.
Přílohou k MZ dokládáme soupis majetku pořízeného v rámci projektu.

6. Problémy vzniklé v rámci udržitelnosti a způsob jejich odstranění
Školní vzdělávací programy, jejich výuka - je základ školního kurikula.
Programy jsou dále nabízeny a vyučovány. Jednotlivé obory mají dostatečný počet žáků, i když klesá průměrná
naplněnost tříd.
V době udržitelnosti nevznikly žádné problémy.
Velká pozornost se věnuje marketingu, propagaci oborů.
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7. Přehled kontrol po ukončení projektu
Kontrola po ukončení
projektu:

Ano

Název subjektu, který
provádí/provedl kontrolu:

Karlovarský kraj
Krajský úřad - odbor kontroly

Číslo kontroly:

632/KN/2015

Název kontroly:

Udržitelnost projektu "Zavádění modulárního systému výuky v logistické škole"

Datum zahájení kontroly:

13.11.2015

Nápravná opatření splněna:

Nebyla uložena

Datum kontroly do:

13.11.2015

Lhůta ke splnění nápravných
opatření:
Popis nápravných opatření:

8. Podstatné/nepodstatné změny
9. Přílohy
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10. Čestné prohlášení příjemce
Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:
1.

Všechny informace v předložené Zprávě o udržitelnosti a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a
možných následků, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2.

Udržitelnost projektu je v souladu s podmínkami uvedenými v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o
poskytnutí dotace/ /Smlouvě o realizaci GP/jiného právního aktu;

Jméno a příjmení statutárního
zástupce/oprávněné osoby:

PaedDr. Vladimíra Štrynclová

Funkce v organizaci:

ředitel školy

Místo a datum:
Podpis a razítko:

Poznámky:

*) Pokud Zprávu o udržitelnosti podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Zprávy o udržitelnosti přiloženo její pověření od
statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci grantového projektu/jiném
právním aktu.
V případě, že pověření bude platné pro celou dobu udržitelnosti projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Zprávě o udržitelnosti. .
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