Plán spolupráce – dodatek k ŠVP – návod k vyplnění
Proč vyplňovat plán spolupráce
- plánování spolupráce se zaměstnavateli musí být velmi flexibilní, protože podmínky se v závislosti na
možnostech firem mohou měnit, a to samozřejmě i v průběhu školního roku;
- součástí dobrého plánování je nastavení podmínek tak, aby bylo možné kontrolovat jejich dodržování.
Účelem plánu spolupráce proto je:
- plánování: přehledný výčet všech podstatných aspektů a okolností spolupráce;
- transparentnost: k dokumentu mají přístup žáci, jejich rodiče, zaměstnavatelé, učitelé a další osoby,
kteří se mohou zajímat o to, co se žák ve firmě naučí, jak bude praktická výuka probíhat a jak bude
organizována;
- podpora kvality: v případě dobrého naplánování průběhu praktického vyučování, kdy je zřejmé všem
zapojeným stranám – žák, instruktor, učitel –, co se má v praktickém vyučování odehrávat, jakým
způsobem to bude organizováno, co se žák naučí, lze dosahovat lepších výsledků, než v takovém případě,
když praxe proběhne bez předem stanovených pravidel;
- flexibilita: vyplněné údaje mají charakter plánu, takže popis je pouze přibližný, nicméně při změně
podmínek je možné tento plán upravit dle aktuální situace.
Informace obsažené v plánech
První list dokumentu obsahuje základní údaje o spolupráci: v jakých oborech, s jakými firmami a v jaké
formě (odborná praxe nebo odborný výcvik) spolupráce probíhá.
Další listy jsou uspořádány dle školou nabízených oborů vzdělání (RVP) a obsahují dva druhy údajů:
- data o jednotlivých oborech, resp. ŠVP, o firmách, se kterými v daném oboru škola spolupracuje, o
počtech zapojených žáků v dané firmě a daném ročníku atd.
- informace o osvojovaných kompetencích a vykonávaných činnostech; je tedy třeba vyplnit jak samotné
kompetence (z ŠVP), tak i ve firmě vykonávané činnosti, které k osvojení těchto kompetencí vedou.
Zároveň je v tabulce zachycen i údaj o tom, ve kterém ročníku / ročnících se daná činnost vykonává.
Jak vyplňovat
Na jednotlivých listech najdete legendu, která popisuje, které údaje do kterých buněk vyplňovat; dále
zde jsou komentáře u jednotlivých buněk, co se má do dané buňky vyplnit. Zároveň dáváme k dispozici
dokument s předvyplněnými údaji, abyste měli lepší představu o tom, co do kterých buněk vyplnit.
Začněte prosím na prvním listu „Přehled“ a po té přejděte k dalším listům dle jednotlivých oborů
vzdělání.
Doplňující informace
Do budoucna se počítá s vývojem webového rozhraní, ale protože nyní celý princip ladíme a zkoušíme,
dostáváte k dispozici tabulky v Excelu. Snažili jsme se co nejvíce zjednodušit práci, proto se v tabulkách
objevují vzorce, které umožňují před-vyplnění některých polí.
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