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OBSAH PROJEKTU 

Hlavním cílem projektu je tvorba flexibilního vzdělávacího programu založeného na 

modulárním systému, který umožňuje všestranně rozvíjet osobnostní, vzdělávací a technické 

dovednosti a schopnosti žáků. Projekt je zaměřen na inovaci vzdělávání pro žáky na školách 

zaměřených na ochranu osob a majetku. Jedná se o sofistikovanou implementaci 

vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností zaměřených na 

problematické oblasti edukace žáků v budoucnu pracujících převážně v bezpečnostních 

složkách. 

 

SOŠ OOM Ostrava se jako prtner podílí na tvorbě v těchto oblastech: 

Zavádění vyučovacích metod zvyšujících kvalitu výuky cizích jazyků 

Výstupem budou elektronické studijní opory v anglickém jazyce, které se dotknou hlavních 

odborných témat oboru ochrana osob a majetku. Tyto opory budou využívány při výuce tak, 

aby došlo ke zvýšení komunikačních dovedností žáků partnera i příjemce, jejich efektivnější 

práci s cizojazyčným textem a schopnosti využívat cizí jazyk i při budoucím profesním 

uplatnění. 

Ukázky opor ZDE ► 

 

Rozvoj znalostí a dovedností žáků ve vzdělávání s důrazem na enviromentální oblast 

Tato oblast zahrnuje témata Člověk a životní prostředí a Základy biologie. Hlavním cílem je 

účelné využívání přirodovědných poznatků v osobním i profesním životě žáků, zejména v 

environmentální oblasti. I zde jsou hlavním výstupem elektronické studijní opory. 

Ukázky opor ZDE ► 

 

Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce 

Žáci příjemce i partnera se budou společně účastnit odborných exkurzí, cílem je seznámit je s 

podmínkami na trhu práce zejména v sektoru ozbrojených složek. 

 

http://bpa-ostrava.cz.uvirt62.active24.cz/images/Dokumenty/Projekty/Ukazka_AJ.pdf
http://bpa-ostrava.cz.uvirt62.active24.cz/images/Dokumenty/Projekty/Ukazka_EVVO.pdf

