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Co je cílem projektu?   

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů 
subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně 
pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak 
představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy 
v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy 
pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.  
 
Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat? 

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních 

vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji 

kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které 

přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické 

gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce ve výuce. Část 

projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je 

Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora 

aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol 

nebo školských zařízení.   

Co děláme my jako partner? 

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka se v tomto projektu zaměří na dvě klíčové kompetence, 

a to na podporu polytechnického vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí.  

V rámci podpory polytechnického vzdělávání zrealizujeme odborné kroužky pro žáky ZŠ 

v oborech kuchař, cukrář, truhlář, krejčí a pekař. Tyto kroužky budou mít za cíl prohloubit spolupráci 

pedagogů ZŠ a SŠ. Žáci ZŠ se budou seznamovat se základy jednotlivých řemesel a aktivity se zaměří 

také na moderní trendy v jednotlivých oborech a jejich propojení s digitálními technologiemi. Pro děti 

z MŠ uspořádáme cyklus projektových dní se zaměřením na základní poznání řemesel kuchař, cukrář a 



pekař. Součástí aktivity bude práce s pracovními listy, která bude předcházet samotným aktivitám 

v dílnách školy. Jedná se o unikátní aktivitu, která řízeně povzbuzuje zájem nejmladší generace o 

řemesla a rozvíjí zručnost dětí způsobem, který si často nemají možnost jinde vyzkoušet. 

V aktivitě rozvoj digitálních kompetencí se chceme zaměřit především na žáky naší školy. 
V rámci propojení teorie a praxe, podpory vlastní kreativity a rozvíjení digitálních kompetencí bude pro 
žáky 2. a 3. ročníku oboru truhlář, krejčí a hotelnictví vytvořena aktivita, při níž budou mít možnost 
pracovat s reálnými programy a vybavením (CAD, CAD 3, 3D tiskárny). Cílem této aktivity je prohloubit 
znalosti žáků oboru Truhlář a Krejčí v teoretickém i praktickém vzdělávání. Žáci budou realizovat vlastní 
žákovské projekty s využitím moderních ICT technologií (specializovaný software pro 3D modelování 
truhlářských výkresů a výrobků, 3D tiskárnu, specializovaný software a plotter pro ražbu vlastních 
kreativních vzorů na textil a další). Zvýší se tak nejen odborné znalosti žáků, tak i jejich počítačová 
gramotnost. Zároveň je naším cílem v rámci této aktivity zvýšit konkurenceschopnost našich 
absolventů na trhu práce právě získanými ICT znalosti se specializovaným softwarem a dovedností tisku 
3D či využitím textilní plotru pro ražbu na textil. Podobně v oboru Hotelnictví se budou moci žáci tohoto 
oboru seznamovat s programy, které zajišťují chod restaurací a hotelů – rezervační systém, pokladní a 
skladový systém.  

Naše škola se také zapojí do projektu Šablony III, v jehož průběhu proběhnou následující 

aktivity - zapojení odborníka z praxe do výuky (zde zrealizujme oborné kurzy pro naše studenty – 

barmanský kurz, kurz čepování piva, someliérský kurz a další), prohloubení spolupráce se 

zaměstnavateli, pro žáky bude vytvořeno doučování všeobecných i odborných předmětů, na škole 

bude působit kariérový poradce a celá řada dalších aktivit. 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“ je 

spolufinancován Evropskou unií. 

 

 


