
Škola rovných příležitostí
CZ.1.07/1.2.10/02.0027CZ.1.07/1.2.10/02.0027

Operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 1 Počáteční vzděláváníPrioritní osa:  1. Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:  1.2. Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami

Příjemce:  Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.

Realizace: listopad 2009 – srpen 2011Realizace:  listopad 2009  srpen 2011

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.



Stručný obsah:ý

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění počátečního vzdělávání
vytvořením podmínek podporující rovné příležitosti vevytvořením podmínek podporující rovné příležitosti ve
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáků
učebních oborů kategorie E) na střední škole DAKOL. Projektučebních oborů kategorie E) na střední škole DAKOL. Projekt
je zaměřen na uplatňování a zlepšování vyučovacích metod
a forem práce podporujících rovný přístup ke vzdělávání žáků,
na vytvoření motivujícího vzdělávacího prostředí a prevenci
předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.



Stručný obsah:ý

Aktivity projektu směřují k posílení hlavních klíčových
kompetencí a odborných kompetencí žáků ke zvýšeníkompetencí a odborných kompetencí žáků, ke zvýšení
konkurenceschopnosti absolventů střední školy DAKOL
a podpoře jejich uplatnitelnosti na trhu práce.a podpoře jejich uplatnitelnosti na trhu práce.



Cílová skupina:p

Primární cílovou skupinu projektu tvoří žáci 1. – 3.
ročníků střední školy DAKOL s výučním listem
kategorie E v učebních oborech:

• Stravovací a ubytovací služby

• Prodavačské práce

• Tesařské a truhlářské práce• Tesařské a truhlářské práce

• Zednické práce

• Zámečnické prácep



Cílová skupina:p

Sekundární cílovou skupinou tvoří pedagogičtí
pracovníci škol DAKOL, kteří s primární cílovou
skupinou pracují ve výuce.



Cíle projektu:

rozvoj kompetencí pedagogický pracovníků v oblasti metod a forem 
práce se žáky se SVP

vytvoření a implementace motivačně‐poradenského programu
podporující rozvoj kompetencí žáků se SVP spojených s volboupodporující rozvoj kompetencí žáků se SVP spojených s volbou
povolání a prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání

ůvytvoření a implementace šesti odborných vzdělávacích programů
přizpůsobených vzdělávacím potřebám žáků se SVP učebních oborů
Stravovací a ubytovací služby a Prodavačské práce



Cíle projektu:

vytvoření výukových materiálů ve formě pracovních listů pro výuku 
šesti odborných modulů školních vzdělávacích programů oborů 
Stravovací a ubytovací služby a Prodavačské práce přizpůsobených 
dělá í ř bá žákůvzdělávacím potřebám žáků se SVP

zkvalitnění vyučovacím metod s využitím audiovizuální technikyy y y
nové multimediální učebny a vytvoření podmínek navozující praxi
prostřednictvím odborné učebny v podoběmaloobchodní prodejny

podpora zájmových aktivit ve formě tvůrčích dílen zaměřených na
osobnostní rozvoj a rozvoj klíčových kompetencí žáků se SVP



Aktivity projektu

1) Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků při
odstraňování bariér bránících rovnému přístupů všech
j di ů k dělá á í (02/2010 01/2011)jedinců ke vzdělávání (02/2010 – 01/2011)

I. školení: Specifický přístup pedagogických pracovníků keI. školení: Specifický přístup pedagogických pracovníků ke
vzdělávání žáků se SVP (metodika)

II školení: Netradiční metody a formy práce se žáky se SVPII. školení: Netradiční metody a formy práce se žáky se SVP

III. školení: Inovativní metody a efektivní využití ICT při výuce žáků
se SVP



2) Vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené
předčasným odchodem ze systému vzdělávání –předčasným odchodem ze systému vzdělávání
vytvoření a pilotáž motivačně‐poradenského
programu pro žáky se SVP (11/2009 – 08/2010)p og a u p o á y se S ( / 009 08/ 0 0)

vytvoření Motivačně‐poradenského programu pro žáky
E b ů č ě í h li ůE‐oborů včetně pracovních listů

l í ěř í č ě d kéhpilotní ověření Motivačně‐poradenského programu



3) Uplatňování a zlepšování forem výuky a vyučovacích
metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání –

ůtvorba a zavádění odborných programů pro žáky se
SVP (11/2009 – 08/2010)

vytvoření 6 vzdělávacích programů pro žáky E‐oborů včetně
výukových materiálů

• Kulinářské dovednosti• Kulinářské dovednosti
• Cukrářské dovednosti
• Barmanské dovednosti
• Ozdobné balení dárků
• Vázání květin
• Práce s pokladnou

pilotní ověření nově vytvořených vzdělávacích programů



4) Uplatňování a zlepšování forem výuky a metod
podporujících rovný přístup ke vzdělávání – vytvoření a
evaluace podpůrných vzdělávacích materiálů pro žáky sep p ý p y
SVP (11/2009 – 08/2011)
6x podpůrné vzdělávací materiály pro žáky E‐oborů, tzv. pracovní listy

• Potraviny a výživa (Stravovací a ubytovací služby)• Potraviny a výživa (Stravovací a ubytovací služby)
• Technologie (Stravovací a ubytovací služby)
• Provozní práce (Stravovací a ubytovací služby)
• Obchodní provoz (Prodavačské práce)• Obchodní provoz (Prodavačské práce)
• Zbožíznalství (Prodavačské práce)
• Komunikace (Prodavačské práce)

Multimediální učebna

Odborná učebna v podoběmaloobchodní prodejny

Pilotní ověření pracovních listů ve výuce



5) Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v
něm získaných (11/2009 – 06/2011)něm získaných (11/2009 06/2011)

Tvůrčí dílny pro žáky E‐oborů
• Kovářská dílna

• Dřevařská dílna

• Výtvarná dílna• Výtvarná dílna

Závěrečná celodenní volnočasová akce Škola rovnýchZávěrečná celodenní volnočasová akce „Škola rovných
příležitostí“


