Rozvojové projekty
Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojila do přípravy a realizace projektu „EQAVETZajišťování kvality v odborném vzdělávání„ – pilotní ověřování programů mezigeneračního
učení se zaměřením na Zahradnictví. Projekt byl financován MŠMT a Evropskými zdroji,
realizátorem projektu je NÚV, realizace proběhla v období od 19.2.2018 do 28.5.2018.
Další projekty realizované ve školním roce 2017/2018:
„Moderní výuka svařování“, (IROP, výzva č.33 „Infrastruktura SŠ a VOŠ v soc.
vyloučených lokalitách“), jehož předkladatelem je Moravskoslezský kraj (celková hodnota
projektu 16.808.223,98 Kč z toho 3.359.946,88 Kč škola). Projekt byl v srpnu 2017
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR schválen, realizace projektu v období od září 2017 do
září 2018.
„Šablony 2017“ z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“. Žádost schválena ve výši dotace 628.909,00 Kč,
realizace v období od 1.11. 2017 do 31.10. 2019.
„Kde končí rizikové jevy, začíná bezpečné klima“, e.č. PRCH-IPBK-0211/2017 (celková
hodnota 80.000,- Kč), dotační program MŠMT Bezpečné klima v českých školách na rok
2017, žádost schválena 11.5. 2017 (realizace od 1.1.2017 do 31.12.2017).
„Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii“ č.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000606 (Výzva MŠMT, OP VVV, PO Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání), předkladatel projektu
IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s., škola jako partner projektu, celková hodnota
projektu 12.959. 356,- Kč – projekt schválen, realizace od 1.10. 2016 do 30.9. 2019
Ukončené projekty:
Výzva MŠMT č.j. MSMT-6053/2015, „Výzva 56“ (OP VK, PO 1-Počáteční vzdělávání, OP
1.1-Zvyšování kvality ve vzdělávání) - „Čtenářské dílny na SŠZS v Městě Albrechticích“
(výše projektu 240.550,- Kč) – projekt schválen, realizace září 2015-prosinec 2015
„UNIV 3 (Podpora procesů uznávání)“ individuální národní projekt MŠMT (trvání projektu
2012-2014, prodloužení projektu do konce roku 2015) - Pilotáž programu Cukrář
v restauračním provozu (10. 10. 2014 - 16. 1. 2015)
„Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na SŠ“ – projekt
Ostravské univerzity (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1.
Zvyšování kvality ve vzdělávání) – trvání projektu únor 2012- prosinec 2014
„EU peníze školám – Šablony“ (rozpočet projektu celkem 1.248.658,- Kč) – trvání projektu
od 1.4. 2012 do 31.3. 2014

„UNIV 3 (Podpora procesů uznávání dalšího vzdělávání)“ - individuální národní projekt
MŠMT ve spolupráci s NÚV - tvorba a ověření programu dalšího vzdělávání Příprava teplých
pokrmů 65 001 H, Výpomoc při přípravě teplých pokrmů 65 – 005 – E, Sadovník 41 – 007 –
H - zahájení projektu 1.3. 2012 - ukončení 31.7. 2014
„Učící se škola“ – projekt Centra dalšího vzdělávání PedF OU určený pro vedoucí
pracovníky základních a středních škol MSK, financováno z ESF (trvání projektu 2012-2013)
- projekt ukončen březen 2013
„Speciální vzdělávání jinak“ – projekt Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy
DAKOL, o.p.s. (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2. Rovné
příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – trvání
projektu 2012-2013) – projekt ukončen březen 2013
„UNIV 2 KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení)“ – individuální národní
projekt MŠMT (trvání projektu 2009-2013)- příprava a pilotáž programů dalšího vzdělávání
Studená kuchyně, Cukrářská výroba a Florista - projekt ukončen březen 2013
„TIME – tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední
odborné vzdělání“ (projekt MSK) – účast školy v programu dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků středních odborných škol „Dělení technických materiálů a
svařování speciálních materiálů HARDOX a WELDOX“- projekt ukončen leden 2013
„Centrum technického vzdělávání na Bruntálsku“ - ROP NUTS 2 Moravskoslezsko, PO 2
Podpora prosperity regionu, Opatření 2.1 Infrastruktura veřejných služeb – projekt
předkládaný MSK (výše projektu 50 mil. Kč, podíl školy 4 mil Kč, trvání projektu) – trvání
projektu 2008-2012
„Rosteme spolu“ – projekt občanského sdružení AVE Český Těšín (OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost) zaměřený na primární prevenci na základních a středních školách
Moravskoslezského a Olomouckého kraje (partnerství v projektu)- projekt ukončen červen
2012
Dotační program MSK na podporu školních projektů v oblasti EVVO pro škol. rok
2010//2011 – „Revitalizace školního parku„ (výše dotace 91.700,- Kč) – zahájení projektu
jaro 2011, dokončení podzim 2011
Dotační program MSK na podporu školních projektů v oblasti EVVO pro škol. rok 2009/2010
– „Vybavení laboratoře biochemické analýzy plodin„ – realizace prosinec 2009 (výše dotace
89.000,- Kč)
Asekol- projekt firmy Asekol zaměřený na třídění a recyklaci odpadu
Ekolamp a Ekobat – projekty firmy Eko-Kom zaměřené na sběr a druhotné využití žárovek a
zářivek a sběr baterií

