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Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 

 

- místní centrum celoživotního vzdělávání v Moravskoslezském kraji 
 

- člen sdružení právnických osob Svět vzdělávání, které vytváří síť 
místních center celoživotního vzdělávání v Moravskoslezském kraji 
 

- přispívá k rozšiřování a zkvalitňování nabídky kurzů a vzdělávacích 
programů celoživotního vzdělávání 
 

- nabízí vzdělávací programy v oblasti dalšího vzdělávání, rekvalifikační 
programy určené především pro občany, kteří mají zájem o rozšíření 
či změnu své kvalifikace pro lepší uplatnění na trhu práce i firemní 
vzdělávání 
 

- je autorizovanou právnickou osobou pro udělování dílčích kvalifikací 
dle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání z oblasti obchodu, služeb, gastronomie, strojírenství, 
stavebnictví,… 
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Projekt:  Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti  
  kariérového poradenství 

 

Operační program:   Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Prioritní osa:   1. Počáteční vzdělávání 

Oblast podpory:   1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

Realizace:   1. 9. 2009 – 31. 1. 2012 
 

 

Partneři:  

 Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje 

 Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s. 

 Centrum uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje, o.p.s. 

 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, příspěvková organizace 

 Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního 

učení Zlínského kraje, o.p.s. 
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Východiska projektu: 
 
- výběr oboru vzdělání na SŠ je často výsledkem rozhodování rodičů 

- velká část absolventů SŠ pracuje mimo obor svého vzdělání 

- nedostatečná informovanost žáků i rodičů o rychle měnících se 
požadavcích trhu práce a možnostech, které jim tyto změny 
přinášejí 

- nedostatečná informovanost pedagogických pracovníků o nárocích 
jednotlivých kvalifikací, nedostatečná orientace v pracovně-
právních vztazích, neznalost zásad poradenského rozhovoru, atd. 

- provázanost průřezového tématu Člověk a svět práce se všemi 
předměty 
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Cíl projektu: 
 
 Připravit a pilotně ověřit modulově koncipovaný 

program DVPP pro učitele SŠ působících v roli 
kariérového poradce a připravit metodické materiály na 
podporu výuky průřezového tématu ŠVP Člověk a svět 
práce. 

 

Cílové skupiny: 

 

pedagogičtí pracovníci SŠ, kteří na svých školách působí v roli 
kariérového poradce; 

 

pedagogičtí pracovníci SŠ, vyučující, kteří realizují průřezové 
téma ŠVP Člověk a svět práce. 
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Aktivita č. 1: Tvorba vzdělávacího programu DVPP, studijních 
materiálů a metodik (08/2009 – 08/2010) 

Výstup aktivity: 

  1 modulový program DVPP pro kariérové poradce v rozsahu 120 hodin 

 

 8 studijních materiálů k programu DVPP (8 modulů programu DVPP) 

 Problematika sebepoznání a samotného rozhodování 

 Orientace ve vzdělávací soustavě 

 Orientace ve sféře práce a práce s informacemi 

 Vstup na trh práce 

 Problematika předčasných odchodů ze vzdělávání 

 Podnikání 

 Pracovně právní vztahy 

 Poradenská komunikace 

 

  12 příkladů dobré praxe z realizovaného kariérového poradenství na SŠ 

 
 

 

 

 



Aktivita č. 2: Tvorba metodických materiálů na podporu výuky 
průřezového tématu Člověk a svět práce (10/2009 – 11/2010) 

 

Výstup aktivity: 
 

  metodický materiál pro podporu výuky průřezového tématu Člověk a 
svět práce – 5 souborů pro: 

 Český jazyk a literatura 

 Občanská nauka 

 Ekonomika 

 Technologie 

 Odborný výcvik 

 

  12 příkladů dobré praxe pro výuku průřezového tématu Člověk a 
svět práce 

 
 

 

 

 



Aktivita č. 3: Pilotní ověření programu DVPP pro kariérové 
poradce na SŠ (09/2010 – 08/2011) 

Výstup aktivity: 

 pilotní ověření programu DVPP pro kariérové poradce 

 za účasti 38 pedagogických pracovníků z šesti krajů: 

 Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Jihočeský kraj, Pardubický 

kraj, Liberecký kraj, Zlínský kraj 

 

 

 

 



Aktivita č. 4: Příprava vzdělávacího programu k akreditaci 
(09/2011 – 01/2012) 

Výstup aktivity: 

  program DVPP byl 14. 7. 2011 akreditován MŠMT  

 pro Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.  

 

  publikace, jejímž obsahem  

je kurikulum kurzu a soubor  

studijních a metodických textů 

 

 

 

 



Udržitelnost projektu 
 Po ukončení projektu bude program realizován v rámci 

akreditované vzdělávací nabídky jednotlivých 
projektových partnerů a dalších institucí.  

 

V současné době mají program akreditován: 

• Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání 
celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. 

• Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace 

• Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje 

• VOŠP a SPGŠ Litomyšl (Pardubický kraj) 
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Udržitelnost projektu 
 

  

 Studijní obsahy a metodické pomůcky budou 

nadále k dispozici široké veřejnosti na 

webových stránkách www.karipo.cz.  
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Děkuji za pozornost.  


