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Na přelomu března a dubna letošního roku (v období od 24. 3. do 16. 4. 2011 ) se ve
školícím středisku v Nesuchyni u Rakovníka uskutečnily čtyři odborné workshopy pedagogů
sedmi partnerských obchodních akademií (Beroun, Kolín, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav,
Příbram, Rakovník a Slaný) zapojených do projektu „Modernizace školních kurikulárních
dokumentů obchodních akademií zřizovaných
Středočeským krajem – metodicko-materiální zajištění“
financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tyto čtyři třídenní semináře, kterých se zúčastnilo celkem 120 učitelů, byly zaměřené na
výměnu pedagogických zkušeností získaných v rámci projektu inovace školních vzdělávacích
programů, jež na středních školách v roce 2009 nahradily dosavadní povinné školní osnovy.

Semináře se uskutečnily vždy s týdenním časovým odstupem a byly zaměřeny dle příbuznosti
pedagogické odbornosti jednotlivých účastníků. Jednání proto probíhala postupně ve čtyř
metodických skupinách - v komisi ekonomických (24. – 26. 3), humanitních (31. 3. – 2. 4.) a
přírodovědných předmětů (7. 4. – 9. 4.) a v komisi cizích jazyků (14. 4. – 16. 4.).

Zástupci jednotlivých partnerských škol v průběhu seminářů vždy seznámili ostatní účastníky
workshopů formou prezentace na interaktivní tabuli nejen s historií své školy, ale především
se současnými aktuálními problémy, mezi které nyní patří především příprava státních maturit
a zajištění profilové části školních maturitních zkoušek v návaznosti na realizaci školních
vzdělávacích programů, dále pak inovace metodických postupů, rozvíjení mezipředmětové
spolupráce, rozšiřování zahraničních aktivit a příprava odborné praxe.

Za největší přínos z hlediska realizace výše zmíněných odborných workshopů sedmi
partnerských škol je možno považovat výměnu aktuálních didakticko-metodických zkušeností
a poznatků, a to v rámci přímých pracovních kontaktů učitelů jednotlivých škol. Těchto
workshopů se rovněž zúčastnilo 16 pedagogů Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve
Slaném, včetně ředitelky školy PhDr. Z. Voráčkové a zástupkyně ředitelky školy Mgr. Z.
Luskové.

Tato čtyři pracovní setkání jednoznačně naplnila očekávaný záměr a poděkování za jeho
přípravu patří především realizačnímu týmu Obchodní akademie v Lysé nad Labem v čele s
ředitelkou školy RNDr. Ivanou Dvořákovou.
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Mgr. Zdeněk Víšek
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