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Název projektu: Zvyšování kvality ve stavebních a dřevooborech 
 
Operační program: Vzdělávání pro konkurence 
Číslo prioritní osy: 1.1 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/11.0130 
 
Období realizace: 3.11.2008 – 30.6.2011 
 
Žadatel dotace: Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava,  

příspěvková organizace 
 
 
Stručný popis projektu: 
 
Projekt zkvalitní vzdělávání stavebních oborů a dřevozpracujících oborů (dále jen obory skupiny 33 a 
36) na středních školách Moravskoslezského kraje.  Za tímto účelem bude vytvořena funkční síť 
středních škol v kraji, které vzdělávají žáky v rámci oborů skupiny 33 a 36. Síť povede k partnerství 
těchto škol za účelem výměny zkušeností, spolupráce v oblasti přípravy podmínek pro implementaci 
ŠVP, apod.  Projekt vytvoří podmínky pro implementaci ŠVP pro obory skupiny 33 a 36 na školách 
zapojených do výše zmiňované sítě.  Bude podpořena činnost metodických týmů pracovníků škol pro 
přípravu podmínek pro implementaci ŠVP pro obory skupiny 33 a 36. Projekt podpoří zavedení (nebo 
inovaci stávajících) vyučovacích metod, organizačních forem výuky a výukových činností, které zvýší 
kvalitu vzdělávání oborů skupiny 33 a 36 na školách v kraji.  Projekt podpoří zapojené školy 
v Moravskoslezském kraji v oblasti evaluace. Projekt bude mít vliv na zvýšení klíčových kompetencí 
absolventů oborů skupiny 33 a 36. 
 
Partneři projektu: 
S finančním příspěvkem: 
Střední škola řemesel, Bruntál, příspěvková organizace 
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 
Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace 
Střední odborné učiliště stavební, Opava, Boženy Němcové 22, příspěvková organizace 
Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 
Bez finančního příspěvku: 
Asociace učňovských zařízení Moravskoslezského kraje – zájmové sdružení 
Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení 
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR 
 

Výše dotace: 13.786 232,- Kč 
 
Projektový manažer : Mgr. Jan Lorencovič 
Vedoucí realizačního týmu: Ing. Jan Štursa 
 
 


