


SŠŽ Sokolov 

 tvoří ji 10 budov ve 3 městech

 má 811 žáků 

 pracuje v ní 114 zaměstnanců

Oborová nabídka školy

 maturitní obory (kosmetička, knihovnické a informační služby)

 nástavbové studium (podnikání, vlasová kosmetika)

 H obory (cukrář, kuchař, číšník, prodavač, aranžér,

pekař,kadeřník, truhlář)

 E obory (zpracování dřeva, cukrářské práce, pekařské

práce, provoz společného stravování )                                                         

Informace o škole



 navazovali jsme na UNIV a UNIV 2 KRAJE

 cílem bylo zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou 
procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací 
procesu akreditací

 rozvíjeli jsme  praktické postupy a nástroje pro identifikaci a 
uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního
učení

 modernizovali jsme proces akreditací

 podpořili jsme rozvoj procesu uznávání cílenou propagací

 podíleli jsme se na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle 
standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na 
ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení

Proč jsme se zapojili do UNIV 3?



Zapojení do projektu:

 březen 2013 - červen 2015

Formy zapojení do UNIV 3:

 tvorba konkrétního zadání

 revize konkrétního zadání

 pilotáže

Podmínky realizace pilotáží 



Nábor účastníků (výběr cílové skupiny)
 pokud  je pilotáž zdarma, tak nebyl problém sehnat účastníky 

 neosvědčila se nabídka na ÚP – problémem bylo to, že chtěli 
navštěvovat kurz  jen dopoledne a případně i přispět na 
dopravu

 výrazný zájem byl mezi zaměstnanci školních jídelen v okrese, 
stravovacího provozu NEMOS, mezi údržbáři školy,uklízečkami

 nejmenší počet účastníků byl 8 (dělník výroby bednění), 
největší byl 12  (vizážistka)   

Podmínky realizace pilotáží 



Úspěšnost
 90 - 100% (většinou vždy dokončili všichni přihlášení -

zajímavostí bylo onemocnění infekční chorobou účastnice 
pilotáže programu DV cukrář v restauračním provozu a z 
hygienických důvodů jí byl znemožněn pohyb v 
potravinářském provozu 

 obtíží dle účastníků byla časová náročnost kurzů především 
truhlářských 

Materiální vybavení
 výuka teoretická i praktická probíhala na našich pracovištích 

odborného výcviku

Podmínky realizace pilotáží 



Motivace zaměstnanců - lektorů 
 změna – jiné věkové složení „žáků“
 nadšení a zápal kurzistů oproti žákům denního studia
 zajímavá finanční motivace pro všechny zapojené  

Přínos škole
 dlouhodobé působení školy jako centra celoživotního učení
 propagace školy pro širší veřejnost
 zajímavá příležitost pro zaměstnance školy- pedagogické i 

nepedagogické 
 ověřování programů, které zpracovaly jiné školy - porovnání 

metod práce v praxi

Proč bylo snadné se zapojit do UNIV3?



Programy DV, které jsme pilotovali

 Práce v ubytovacím zařízení (65-014-E)

 Výroba restauračních moučníků (29-012-H)

 Dělník výroby drobných dřevěných výrobků (33-034-E) 

pilotáž + tvorba konkrétního zadání 

 Cukrář v restauračním provozu (65-023-H)

pilotáž + tvorba konkrétního zadání

 Vizážistka (69-035-M)

 Dělník výroby bednění (33-026-E)



Práce v ubytovacím zařízení (65-014-E)



Výroba restauračních moučníků (29-012-H) 



Dělník výroby drobných dřevěných výrobků (33-034-E) 



Cukrář v restauračním provozu (65-023-H)



Vizážistka (69-035-M)



Dělník výroby bednění (33-026-E)

video



Smysluplnost pilotního ověřování 
 v některých programech došlo k odstranění konkrétních chyb 

v recepturách

 některé receptury jsou již překonané a neodpovídají trendům 
moderní gastronomie

 náročnost zkoušky z cizího jazyka u programu DV Práce v 
ubytovacím zařízení  

Závěr 



Jak lze naložit s vlaječkami EU ve snaze mít publicitu v pořádku …



Mgr. Ilona Medunová, 

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace 


