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TISKOVÁ ZPRÁVA
STŘEDNÍ ŠKOLA DAKOL … ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Projekt Škola rovných příležitostí je realizován na Vyšší odborné škole DAKOL a Střední škole DAKOL,
o.p.s. od listopadu 2009 a bude ukončen letos v srpnu. Projekt je zacílen na zkvalitnění počátečního
vzdělávání vytvořením podmínek podporující rovné příležitosti ve vzdělávání žáků, včetně žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Aktivity projektu byly určeny především žákům řemeslných,
obchodních a gastronomických oborů s výučním listem.
Pro zkvalitnění a názornost výuky vznikla v rámci projektu nová multimediální učebna a odborná
učebna v podobě maloobchodní prodejny, která slouží jako odborné výukové pracoviště pro
praktickou výuku žáků oboru Prodavačské práce.
Žáci se zapojili do nově vytvořených vzdělávacích gastronomických a obchodních programů ‐
Cukrářské dovednosti, Kulinářské dovednosti, Barmanské dovednosti, Práce s pokladnou a Vázání
květin, které v návaznosti na jejich obor vhodně doplnily a podpořily výuku. Absolvováním těchto
programů dostali žáci možnost zvýšit svou kvalifikaci nad rámec výučních listů, ale také šanci
úspěšnějšího uplatnění na trhu práce. Prostřednictvím motivačně‐poradenského programu získali
žáci přehled o svých možnostech uplatnění na trhu práce, vytvořili si reálnou představu o pracovních,
platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů, rozšířili své komunikační
dovednosti, ale také znalosti z oblasti finanční. V rámci nabídky volnočasových aktivit mohli žáci
navštěvovat tvůrčí dílny – výtvarnou dílnu, kovářskou dílnu a dřevařskou dílnu ‐ rozvíjející jejich
manuální zručnost a jemnou motoriku s důrazem na vlastní tvorbu a estetické cítění.
Projekt nezapomněl ani na pedagogické pracovníky a rozvoj jejich odborných kompetencí. Učitelé se
zúčastnili několika školení v oblasti metod a forem práce se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
V květnu 2011 proběhla závěrečná volnočasová akce Škola rovných příležitostí, kde žáci zapojeni do
tvůrčích dílen prezentovali své umění ostatním žákům středních škol DAKOL a žákům několika
základních škol z regionu Karvinska. V kovářské dílně vystoupil umělecký kovář, který zde předvedl
kovářské řemeslo a klasické, moderní i netradiční kovářské práce.
Všechny aktivity projektu směřují k rozvoji hlavních klíčových a odborných kompetencí žáků, ke
zvýšení konkurenceschopnosti absolventů středních škol DAKOL a podpoře jejich uplatnitelnosti na
trhu práce.

Projekt ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ je financován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.

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

