
 

 

 
 
Projekt : „ Inovace vzdělávacího programu v souladu s potřebami trhu práce na 

VOŠ Březnice“ . 
 
 

 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 
realizuje od 1.února 2012 do 31. 1. 2014 projekt, na který byla poskytnuta finanční podpora 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0018  
Celková výše finanční podpory: Kč 4 867 074,48. 
 
 Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím inovace vzdělávacího 
programu, která bude probíhat v souladu s požadavky na znalosti ekonomiky a potřebami trhu práce 
prostřednictvím modularizace, vytvořením kreditního systému hodnocení, rozšířením nabídky 
kombinované a distanční formy vzdělávání pomocí e-learningového portálu, realizací výuky  
v cizích jazycích a pomocí podpory podnikatelského přístupu. Díky e-learningu bude vzdělávání na 
naší VOŠ ještě více přístupné nejen pro studenty dálkového studia, ale i studenty studia 
prezenčního. Předpokládáme, že dojde k propojení teoretických poznatků a k lepší uplatnitelnosti 
studentů na trhu práce. 
 Pro absolventy VOŠ bude velkým přínosem nejen zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, ale 
budou moci také pokračovat ve zkráceném bakalářském studiu na VŠ. Díky inovaci studijního 
programu, rozšíření studijních předmětů či doplnění studovaných předmětů prostřednictvím 
jednotlivých seminářů se zlepší prostupnost mezi VOŠ Březnice a VŠ. Studenti tak budou na 
studium na VŠ lépe připraveni, což ve svém důsledku povede ke zkrácení doby studia na VŠ.  
 
 Projekt povede i k většímu propojení teoretických poznatků s praxí a  k lepšímu seznámení  
s činnostmi na jednotlivých pracovištích. K tomu využijeme především zkušeností partnerů našeho 
projektu: 
  

� Město Březnice  
� ALKA, o.p.s. 
� Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb 
� CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb 
� Mateřské centrum PAMPELIŠKA Březnice 
� Dětský domov a Školní jídelna, Solenice  
� Dětský domov HUSITA, o.p.s. 
� Domov seniorů Dobříš, příspěvková organizace 
� Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 
� Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
� Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Příbram, Pod Šachtami 335 

 
 
 


