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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

PROJEKT SVĚT JAZYKŮ DOKOŘÁN ZKALITŇUJE VÝUKU CIZÍCH 

JAZYKŮ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH DAKOL 
 

Již druhým rokem probíhá na středních 

školách DAKOL z Petrovic u Karviné projekt 

s názvem Svět jazyků dokořán. Projekt je 

realizován v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je 

spolufinancován Evropským sociálním 

fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a 

podpora výuky cizích jazyků na středních 

školách DAKOL zaváděním vyučovacích 

metod a výukových činností, které zvyšují 

kvalitu výuky cizích jazyků. Projekt se 

zaměřuje na podporu moderních forem výuky 

cizích jazyků s využitím informačních a komunikačních technologií, tvorbu a zavádění 

odborných jazykových vzdělávacích programů pro žáky gastronomických oborů včetně 

výukových materiálů, navázání mezinárodní spolupráce žáků a školy v návaznosti na 

vzdělávací činnosti zaměřené na cizí jazyky, tvorbu a implementaci vzdělávacích programů k 

přípravě na novou maturitu z cizích jazyků pro žáky maturitních oborů škol DAKOL a 

zvyšování odborné připravenosti pedagogů pro výuku cizích jazyků. 
 

Průběžné výstupy projektu: 

 dvě multimediální učebny pro výuku anglického a německého jazyka, 

 zavedení e-learningu do výuky cizích jazyků jako pedagogické metody, která posiluje 

vnitřní motivaci žáků k učení, experimentování, práci s informacemi a vede žáky 

k aktivnímu a samostatnému učení,  

 vytvoření třech odborných cizojazyčných vzdělávacích programů se zaměřením na 

gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch, 

 18 žáků středních škol DAKOL, kteří se zúčastnili jazykového zahraničního výjezdu 

na spolupracující školu v Rakousku, 

 60 žáků středních škol DAKOL zapojených do cizojazyčných vzdělávacích programů 

zaměřených na oblast gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. 
 

Hlavním smyslem projektu je zlepšit u žáků středních škol DAKOL jednu z hlavních 

kompetencí požadovaných na trhu práce, schopnost komunikovat v cizím jazyce, a zvýšit 

konkurenceschopnost budoucích absolventů při uplatnění na trhu práce v Moravskoslezském 

kraji i v zahraničí. 

 

Projekt SVĚT JAZYKŮ DOKOŘÁN je financován Evropským sociálním fondem a 

státním rozpočtem České republiky. 


