
 Pořadové číslo :  

 

1. Název vzdělávacího programu : 

 

Člověk a svět práce - průřezové téma školního vzdělávacího programu  

 

2. Obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí 

hodinové dotace: 

 

2 hodiny :       Průřezové téma – požadavky     

 Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. 

 

 Aktuální trendy trhu práce – trendy k nimţ směřuje lidská práce, globalizace, technologický pokrok, 

poţadavky zaměstnavatelů, profesní mobilita, apod.  

 Poţadavky na vzdělávací systém ve vazbě na trendy a potřeby trhu práce, principy kurikulární 

reformy, Lisabonská strategie . 

 Cíl průřezového tématu – analýza dle RVP. 

 Průřezové téma a rozvoj kompetencí – identifikace a formulování vlastních priorit, práce 

s informacemi, verbální komunikace, písemné vyjadřování aj. 

 

2 hodiny  Příklady dobré praxe a metodika  

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. 

 

 Dílčí cíle - analýza a rozbor jednotlivých dílčích cílů dle RVP. 

 Metodická doporučení, výchovné a vzdělávací postupy – vč. příkladů dobré praxe.  

 Obsah tématu – podrobná analýze dle RVP, zařazení jednotlivých témat do vyučovacích předmětů.  

 Průřezové téma v předmětu ekonomika – obsah učiva, metodika, příklady dobré praxe. 

 

2 hodiny Moderní metody v procesu učení   

PaedDr. Hana Vaňková, CSc. 

 

 Aktivizující  metody  v procesu učení na SOŠ. 

 Formulace vzdělávacích cílů a učebních úkolů v procesu učení na SOŠ. 

 Bionika jako inspirace pro integraci techniky a přírody .  

 

2 hodiny   Diskuse, didaktické problémy spojené s průřezovým tématem 

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D., PaedDr. Hana Vaňková, CSc. 

 

 Didaktické problémy  spojené s průřezovým tématem Člověk a svět práce.  

 Výměna zkušeností účastníků semináře, diskuze k tématu. 
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3. Forma: 

 
Seminář proběhne v průběhu jednoho dne, rozdělený do dvou bloků, po 4. hodině přestávka. 6 

hodin přednášky, 2 hodiny vzájemná diskuze účastníků a obou lektorů  s výměnou zkušeností 

z pedagogické praxe 

 

Ukončení:  Osvědčení o absolvování semináře 

 

4. Vzdělávací cíl: 
 

Aktualizace odborných a metodických kompetencí učitelů SOŠ v průřezovém tématu ŠVP 

Člověk a svět práce 

Udrţitelnost programu KURIKULUM S a Regionálního konzultačního centra k ŠVP 

v Moravskoslezském kraji v návaznosti na realizaci seminářů a workshopů v letech 2009 – 2011. 

 

5. Hodinová dotace : 
 

8 hodin 

 

6. Maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny: 

    
15 účastníků 

 
Cílová skupina:  

učitelé  a ředitelé středních odborných škol, koordinátoři ŠVP na středních odborných školách  

 

7. Plánové místo konání: 
 

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Českobratrská 16, katedra technické a pracovní 

výchovy, Moravská Ostrava 

 

8. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a 

přehled průběhu praxe: 
 

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.,  



vysokoškolský učitel 

vedoucí katedry technické a pracovní výchovy na PDF OU 

 

Vzdělání: 

1996 – 2003: Ph.D. VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta, obor: Ekonomie, studijní 

program: Ekonomické teorie 

1991 - 1996:  Ing. VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta, obor: Národohospodářství 

Odborná praxe: 

1996 – 1999 VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta, katedra ekonomie; interní 

doktorand 

1999 – 2002  MINOS-IMS, s.r.o ; ekonom  

2002 – 2009  odborný asistent, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 

katedra technické a pracovní výchovy. 

2010  - dosud  vedoucí katedry technické a pracovní výchovy PdF OU 

 

Publikace za posledních 10 let: 

- článek v odborném periodiku    11   (z toho 3 krát spoluautor) 

- odborná kniha      1   (spoluautor) 

- článek ve sborníku    14   ( z toho 9 krát spoluautor) 

- recenze       13 

- učební texty    5 

 

PaedDr. Hana Vaňková, CSc., 

vysokoškolská učitelka,  

 

Vzdělání: 

Mgr. ,Pedagogická fakulta Ostrava – ukonč. 1968 

CSc.,  Pädagogische Hochshule , Erfurt – ukonč. 1986 

 

Odborná praxe: 

1968 – 1972 Základní škola Kobeřice, okr. Opava 

1972 – dosud  Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra technické a pracovní   

                        výchovy, odborná asistentka, zaměření: metodika pracovní výchovy 

 

Publikace za posledních 10 let: 

Autorka článku v odborných časopisech 3 

Spoluautorka článku v odborných časopisech 2 

Autorka článku ve sborníku 6 

Spoluautorka článku ve sborníku 6 

Autorka učebního textu 7 

Spoluautorka učebního textu  3 

 

 

9. Odborný garant:  
 

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.,  
vedoucí katedry technické a pracovní výchovy na PDF OU 

 

Vzdělání: 



1996 – 2003: Ph.D. VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta, obor: Ekonomie, studijní 

program: Ekonomické teorie 

1991 - 1996:  Ing. VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta, obor: Národohospodářství 

Odborná praxe: 

1997 – 1999 VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta, katedra ekonomie; interní 

doktorand 

1999 – 2002  MINOS-IMS, s.r.o ; ekonom  

2002 – 2009  odborný asistent, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 

katedra technické a pracovní výchovy. 

2010  - dosud  vedoucí katedry technické a pracovní výchovy PdF OU 

 

10. Materiální a technické zabezpečení: 
 

Seminář bude realizován v prostorách Ostravské univerzity, katedra technické a pracovní 

výchovy ( přednáškové a seminární  místnosti jsou  vybaveny dostupnou technikou – počítače, 

dataprojektory, interaktivní tabule aj.), přístup je vhodný i pro tělesně postiţené účastníky semináře. 

Pro účastníky jsou připravené materiály v elektronické podobě a v podobě pracovních listů. 

 

K dispozici lektorům i účastníkům semináře je příruční knihovna Regionálního konzultačního 

centra, vybudovaná v průběhu realizace projektu KURIKULUM S   

 

11. Způsob vyhodnocení akce: 
Evaluační dotazník - příloha 

 

12. Kalkulace předpokládaných nákladů /tabulka/ : 
Tabulka - příloha 

 

13. Počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok 
 9 seminářů a workshopů 


