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Projekt realizovan˘ v rámci 
operaãního programu Vzdûlávání
pro konkurenceschopnost nese
název: „Posílení klíãov˘ch kom-
petencí pedagogick˘ch pracovní-
kÛ Obchodní akademie a Stfiední
zdravotnické ‰koly, Blansko”. 

Obchodní akademie a Stfiední zdra-
votnická ‰kola Blansko, má jiÏ bohaté
zku‰enosti v oblasti realizací a fiízení fia-
dy projektÛ. Za zmínku stojí pfiedev‰ím
projekty pro Ïáky: E-Twining a projekt
Do Svûta – zamûfien˘ na poznávání kul-
tur ostatních zemí EU a hlavnû rozvíje-
ní komunikaãních schopností ÏákÛ v ci-
zích jazycích, rovnûÏ projekt OP VK –
Svût kolem nás a my v nûm, kter˘ ‰ko-
le pomohl vytvofiit praktické materiály
vyuÏitelné pfii naplÀování ·VP.  

OA a SZd· Blansko se nov˘m pro-
jektem rozhodla rozvíjet schopnosti
sv˘ch pedagogick˘ch pracovníkÛ, a to
prioritnû ve 2 blocích s názvy „Posílení
tzv. mûkk˘ch dovedností a osobnostní
rozvoj pracovníkÛ” a „Posílení pedago-
gÛ ve vyuÏívání ICT a interaktivních

prostfiedkÛ v pfiípravû na v˘uku a ve
v˘uce.” 

První blok zmínûn˘ch aktivit je zají-
mav˘ nejen sv˘m obsahem, které mj.
vedou k posílení komunikaãních doved-
ností, asertivity a kreativního my‰lení,
ale rovnûÏ pfiíleÏitostí, která umoÏÀuje
setkávání uãitelÛ mimo ‰kolu, poznává-
ní jeden druhého v jin˘ch neÏ pracov-
ních situacích. Zkrátka, je to ‰ance pro
vytváfiení a posilování neformálních
vztahÛ mezi lidmi, projekt tímto podpo-
ruje snahu dûlat vûci spoleãnû, novû
a tfieba jinak a posiluje kolektivní entu-
siasmus. 

Klíãov˘m cílem, jeÏ je obsahem dru-
hé stûÏejní aktivity, je 7 vzdûlávacích
semináfiÛ vedoucích k získání a rozvoji
praktick˘ch znalostí a dovedností pfii
vyuÏívání poãítaãového vybavení ve
v˘uce. 

Ti, ktefií jsou do projektu zapojeni,
jsou pfiesvûdãeni, Ïe dal‰í vzdûlávání
pedagogÛ napomÛÏe ke zkvalitnûní v˘-
uky ve ‰kole a v neposlední fiadû pfiispû-
je ke zv˘‰ení úrovnû vzdûlávání, o kte-
rou OA a SZd· v Blansku vÏdycky usi-
lovala a která je silnou stránkou ‰koly.

Obchodní akademie 
a Stfiední zdravotnická

‰kola Blansko
otevírá ve ‰kolním roce 2013/2014 tyto 4-leté studijní
obory s maturitou: • 53-41-M/01 zdravotnick˘ asistent 

• 63-41-M/02 obchodní akademie 
• 78-42-M/02 ekonomické lyceum 

Dny otevfien˘ch dvefií: 16. 11. 2012 a 8. 2. 2013 
Kontakt: OA a SZd·, Nad âertovkou 18, 678 01 Blansko 

tel: 516 418 980, 2, 3, e-mail: oabk@oabk.cz 
Informace na www.oabk.cz 

Virtuální prohlídka ‰koly na na‰ich stránkách! 


