
 

 

 

 

Smlouva o poskytnutí dotace je podepsána 

30.března podepsal hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek smlouvu o poskytnutí 

dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na akci "Modernizace 

Středního odborného učiliště Jana Tiraye s účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši".  

Modernizace výukových prostor SOU za účelem zvýšení kvality poskytované výuky je 

podpořena částkou 16.255.507,00 korun, coţ je 92,5 % ze způsobilých výdajů projektu. 

„Modernizace Středního odborného učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve 

Velké Bíteši“.  

Zahrnuje především centrum soustruţení a frézování, speciální učebnu PC pro výuku na NC 

strojích, učebnu fyziky a chemie, učebnu jazyků a učebnu výpočetní techniky. Kapacita kaţdé 

z nich je 24 učňů. Protoţe se jedná o modernizaci samostatných prostorů po bývalém 

katastrálním úřadu, nebude provoz učiliště nijak omezen. Důkazem, ţe na projekt je 

poskytnuta dotace z EU, je billboard umístěný nad vchodem do budovy SOŠ. 



 

Inovace ve výuce obráběčů kovů, žáků Střediska praktického vyučování PBS Velká 

Bíteš, zlepší jejich připravenost pro trh práce  

Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš zabezpečuje od roku 1999 

praktickou výuku ţáků studijního oboru Obráběč kovů pro Střední odbornou školu Jana 

Tiraye Velká Bíteš. Za dobu jeho působení se poţadavky na trhu práce na absolventy zcela 

změnily. Nároky zaměstnavatelů vzrostly a snaha Střediska praktického vyučování je, aby 

tento trend byl zachycen i ve výuce. V dnešní ekonomicky obtíţné situaci mají podniky velký 

zájem o prakticky, teoreticky a jazykově vybavené pracovníky. Z této potřeby byl v letošním 

roce Střediskem praktického vyučování PBS Velká Bíteš a jeho partnerem Střední odbornou 

školou Jana Tiraye Velká Bíteš zpracován projekt nazvaný „Inovace v rozvoji kompetencí 

žáků dle potřeb trhu práce“. V říjnu tohoto roku byl projekt schválen k financování 

z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

 Projekt začal 1. 11. 2009 a bude trvat do 31. 5. 2012. Cílem projektu je rozvoj 

kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce formou inovativního vyuţití ICT ve všeobecně 

vzdělávacích a odborných předmětech. Stěţejním bodem je zaměření se na znalost ţáků v 

oblasti CNC programování v řídicím systému Heidenhain nad rámec školních osnov a nad 

rámec běţné výuky probíhající na SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš. Ţáci v rámci nepovinně 

volitelného předmětu budou pracovat na programovacích stanicích pod pedagogickým 

dozorem a také se budou prakticky vzdělávat přímo u obráběcího stroje. Mezi další aktivity 

související s projektem patří: jazyková vybavenost studentů, která bude podpořena výukou 

technické angličtiny vedenou lektorem – rodilým mluvčím. Dále se budou ţáci připravovat na 

vstup do pracovního poměru formou e-learningového kurzu, ve kterém se naučí formulovat 

motivační dopis, psát strukturovaný ţivotopis, vyhledávat zaměstnání u personálních agentur, 

na veletrzích, internetu a mnoho dalších uţitečných informací, jak reagovat při pracovním 

pohovoru. Všechny tyto aktivity vyţadují značnou finanční podporu, která byla poskytnuta ze 

strany Evropského sociálního fondu ve výši téměř 5,5mil korun. 



 

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš realizuje vzdělávací projekt 

V říjnu letošního roku byla Střední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš schválena 

projektová ţádost podaná do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Z 

prostředků Evropského sociálního fondu bude financován projekt „Zvýšení kompetencí 

pedagogických pracovníku SOU Jana Tiraye“.  

Projekt byl zahájen od 1. 11. 2009. Ukončen bude 31. 3. 2012. Cílem podaného 

projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš a 

partnera projektu, Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš, který je smluvním 

partnerem školy i schváleného projektu. Oba subjekty spolupracují téměř 15 let na zajištění 

praktické výuky ţáků oboru Obráběč kovů a od nového školního roku 2009/2010 i praktickou 

výuku studijního oboru Mechanik – seřizovač. 

 Projekt je orientován na vzdělávání pedagogických pracovníků. Stále se měnící 

poţadavky zaměstnavatelů na vyšší připravenost ţáků, a nutnost neustálého růstu odbornosti 

pedagogických pracovníků byly hlavními důvody pro přípravu tohoto projektu. 

 Hlavním cílem je tedy podpora kompetencí pedagogických pracovníku SOŠ Jana 

Tiraye Velká Bíteš a pedagogických pracovníků partnera projektu, Střediska praktického 

vyučování PBS Velká Bíteš, zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce v kraji 

Vysočina, podpora manaţerských schopností vedoucích pracovníků za účelem zajištění 

kvality a efektivity vzdělávání. Projekt se zaměřuje na šest tematických okruhů, v rámci 

kterých budou pořádány semináře v oblasti: pedagogiky a psychologie zaměřené na nové 

přístupy vzdělávání ţáků, nových informačních technologií, které budou vyuţívány při výuce 

např. interaktivní tabule, managementu, jazykové vybavenosti cizí řečí, která je jiţ dnes 

nedílnou součástí samostudia kaţdého učitele a CNC programování. 

 Na tento projekt bylo vyčleněno téměř 2mil korun.  Nové poznatky, které pedagogové 

získají, budou vyuţity při výuce a tím se výrazně zvýší kvalita vzdělávání na SOŠ Jana Tiraye 

Velká Bíteš. 


