
Česko – rakouský projekt  

Skupina Stavebnictví 
 

 

Zpráva o průběžném plnění plánu činnosti skupiny na rok 2010 

 

 

1. K dispozici jsou rakouské rámcové učební plány dvaceti oborů vzdělání odborných 

skupin A/1 a A/7  a jejich překlady do českého jazyka. V současné době ještě není 

ukončeno porovnání rakouských učebních dokumentů se ŠVP používanými v České 

republice. Porovnávání bude hotovo do konce kalendářního roku. Z tohoto důvodu 

bude nutné posunout termín ukončení tohoto úkolu do 31. 12. 2010.  

 

2. Termín splnění úkolu je 31. 12. 2010. 

 

3. Úkol byl splněn. 

 

4. Skupina Stavebnictví spolupracovala s NÚOV Praha při posuzování jednotných 

zadání závěrečné zkoušky v rámci projektu Nová závěrečná zkouška. Vyhodnocení 

této analýzy nyní provádí NÚOV.  Na základě této činnosti vydá NÚOV souhrnný 

materiál o průběhu závěrečné zkoušky podle jednotného zadání ve školním roce 

2009/2010.  Na tvorbě tohoto materiálu se podílela i skupina Stavebnictví. Po vydání 

bude sborník zahrnut do dokumentace této skupiny.  

 

5. Komplexní posouzení učebnic vzniklých v rámci Česko-rakouského projektu bylo 

provedeno ve stanoveném termínu.  

Závěr posouzení:  

Materiál k vydání učebnic byl zpracováván v době před cca 20 lety, učebnice byly 

vydány před cca 17 lety. Vzhledem k rychlému vývoji v oblasti stavebnictví a 

strojnictví by bylo nutné provést jejich zásadní aktualizace. Z tohoto důvodu navrhuje 

posudková komise spíše vytvoření nových učenice, pokud to bude reálné. 

 

6. Termín splnění úkolu je 30. 11. 2010. 

 

7. Produkty Česko-rakouského projektu jsou průběžně digitalizovány. 

 

8. Vzájemná účast žáků na mezinárodních soutěžích odborných dovedností průběžně 

probíhá. 

 

9. Podle plánu probíhají i výměnné pobyty učitelů a žáků českých a rakouských škol: 

obory tesař a truhlář – Pöchlarn, obor zámečník – Amstetten, obor zedník a pokrývač 

– Langenlois, obor instalatér Zistersdorf. 

 

10. Česko – rakouský projekt je propagován na mezinárodních veletrzích, výstavách, 

soutěžích odborných dovedností a přehlídkách učňovského školství. 

 

11. Propagace Česko – rakouského projektu na webových stránkách škol je v kompetenci 

každé zúčastněné školy.  

 


