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TISKOVÁ ZPRÁVA

Střední školy DAKOL zkvalitňují odborné vzdělávání
Dne 3. 11. 2011 proběhlo na středních školách DAKOL v Petrovicích u Karviné v rámci oslav
20 let založení škol DAKOL slavnostní zahájení provozu nově vytvořených odborných
učeben, a to za účasti náměstka ministra školství Ing. Ladislava Němce. Oslav se zúčastnili
také zřizovatelé a ředitelé středních škol nejen z regionu Karvinska, zástupci obce Petrovice u
Karviné, měst Karviná a Orlová, ale i zástupci Moravskoslezského kraje.
Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. ve spolupráci se Středním
odborným učilištěm DAKOL, s.r.o. získala dotaci na modernizaci dílen odborného výcviku
pro výuku žáků strojírenských oborů. Projekt s celkovými náklady téměř 8,5 mil. Kč byl
podpořen v Prioritní ose: 3 Rozvoj měst, Oblasti podpory: 3.2 Subregionální centra v ROP
NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013.
Díky projektu Zkvalitnění odborné přípravy
technických oborů vznikly na středních školách
DAKOL v Petrovicích u Karviné dvě zcela nové
odborné učebny, které budou využívány pro výuku
žáků strojírenských oborů středních škol DAKOL –
4letého maturitního oboru Mechanik strojů a zařízení a
3letých učebních oborů Strojní mechanik, Nástrojář a
Obráběč kovů. Učebny jsou vybaveny moderní
počítačovou a audiovizuální technikou, speciálním
výukovým softwarem simulující výuku a programování
CNC strojů a pěti obráběcími stroji, které svými
vlastnostmi, velikostí a možnostmi odpovídají
podmínkám praxe.
„Podpora rozvoje technického vzdělávání je jednou
z hlavních priorit Moravskoslezského kraje. Nejen
prostřednictvím tohoto projektu chceme docílit, aby
naši absolventi přicházeli do firem už s potřebnými
znalostmi a praktickými dovednostmi“, uvedl ředitel
školy Vladimír Kolder.
Z důvodu zavedení nových technologií a modernizace výukových metod bylo nezbytnou
součástí projektu také proškolení pedagogických pracovníků v oblasti programování,

testování a optimalizace CNC programů pro obráběcí stroje. Školením v rozsahu 80ti hodin
prošlo 8 učitelů středních škol DAKOL.
„Věříme, že výstupy projektu umožní žákům aktivní a tvůrčí přístup v teoretické i praktické
výuce a zabezpečí jejich kvalitní odbornou přípravu pro svá budoucí povolání“, dodal ředitel
školy Vladimír Kolder.
Střední školy DAKOL jsou organizacemi s dlouholetou tradicí. Na poli vzdělávání působí již
20 let. Vzdělávací komplex škol DAKOL nyní sdružuje tři pracoviště: v Petrovicích u
Karviné, Orlové a Havířově, kde nabízí široké spektrum studijních a učebních oborů. V
současné době školy navštěvuje cca 1250 žáků z Karviné, Orlové, Bohumína, Havířova,
Českého Těšína a blízkého okolí. Soustavnou a cíleně orientovanou prací nejen v oblasti
počátečního vzdělávání, ale také v oblasti celoživotního vzdělávání přispívá DAKOL
významnou měrou k rozvoji lidského potencionálu celého regionu.
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