
Slavnostní vyhodnocení projektové činnosti SOŠ a SOU Neratovice 

 

Rokem 2014 končí projektové období Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Projektová činnost SOŠ a SOU Neratovice se datuje ale již do dřívějších let. Od roku 2007 až do 

letošního roku bylo pod vedením ředitelky školy Ing. Marcely Hrejsové schváleno 11 projektů 

z různých operačních programů. Většina z nich je již realizována (Inovace kurikulárních dokumentů 

SOŠ a SOU Neratovice – reg. č. CZ.1.07/1.1.06/01.0020, Modernizace školy – reg. č. 

CZ.1.15/3.2.00/16.00341, Výstavba venkovní učebny SOŠ a SOU Neratovice – reg. č. 

CZ.1.15/3.2.00/61.01204, Moderní škola 21. století – reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0185, Svářečská škola 

pro veřejnost – reg. č. CZ.1.07/3.2.11/02.0032), některé probíhají (Cestou přírodovědných  

a technických oborů napříč Středočeským krajem – reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011, Kadeřnická škola 

pro veřejnost – reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0040, Stáže pracovníků a žáků školy ve specializovaných 

podnicích – reg. č. CZ.1.07/1.1.32./01.0017), jiné jsou v přípravě(Podpora interaktivity ve výuce 

pomocí ICT nástrojů – reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0033 a Zateplení objektu Školní 664 – reg. č. 

CZ.1.02/3.2.00/13.20847). 

 

Vytvořit, podat, realizovat a zdárně dokončit projekty realizované z operačních programů není vůbec 

jednoduché. A mohli bychom dlouho diskutovat o tom, které stadium je těžší. Jedno je ale jisté – za 

vším stojí dobré manažerské vedení a týmová práce všech zainteresovaných. Bez vzájemné 

spolupráce to prostě nejde. 

 

Na tom se shodli všichni účastníci společného setkání konaném v prostorách SOŠ a SOU Neratovice. 

Přínos konkrétních projektů pro školu i pro celou veřejnost zhodnotil statutární náměstek KÚ 

Středočeského kraje PaedDr. Milan Němec, MBA. Přítomni slavnostnímu uzavření projektového 

období byli i další hosté z KÚ Středočeského kraje, OPVK, ROP, MÚ Neratovice, zástupci 

spolupracujících firem, partnerských základních škol a dalších institucí. 

 

Bylo nejen o čem hovořit, ale i na co se dívat. V dílnách a na dalších pracovištích šlo o ukázky 

praktických činností souvisejících s projekty, na úseku teoretického vyučování bylo možno zhlédnout 

vytvořené výukové materiály, DVD, prezentace, pohovořit se žáky i vyučujícími – účastníky 

jednotlivých projektů - o jejich přínosech. 

 

Popřejme celé škole hodně optimismu a úspěchů v dalších letech. Nejen peníze na moderní vybavení,  

ale zejména to nejdůležitější – dostatek žáků, kteří budou chtít získat odborné vzdělání a odpovídající 

uplatnění žáků na trhu práce. 
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