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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

SPOLUPRÁCE NA VŠECH FRONTÁCH V NĚKOLIKA KRAJÍCH ČESKÉ 

REPUBLIKY 

 

Již druhým rokem pokračuje projekt s názvem „SPOLUPRÁCE NA VŠECH FRONTÁCH“, 

který byl v dubnu 2009 schválen MŠMT v  Operačním programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 

 

Partnery projektu jsou Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 

z Petrovic u Karviné,  Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, příspěvková organizace, 

Soukromé odborné učiliště Velký Újezd, s.r.o. a Střední odborné učiliště Sedlčany, o.p.s.  

 

Projekt SPOLUPRÁCE NA VŠECH FRONTÁCH je realizován již od srpna 2009 a bude 

ukončen v červenci 2012. Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání žáků středních škol 

v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji formou navázání vzájemné 

spolupráce mezi školou, pedagogy, žáky, jejich rodiči a odborníky. Tedy opravdová 

spolupráce na všech frontách, jejímž cílem je prevence předčasných odchodů žáků ze 

vzdělávání a to prostřednictvím zavedení poradensko-asistenčního programu, především pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, který je bude podporovat k úspěšnému 

dokončení studia. 

 

Na všech třech zapojených školách vznikla školní poradenská pracoviště, která již třetím 

rokem nabízí žákům řadu poradensko-asistenčních služeb. Na každé škole působí výchovný 

poradce, kariérový poradce, metodik prevence, školní psycholog či profesní a romský 

poradce. Žáci mohou využívat také internetového poradenství. Téměř 50 žáků se zapojilo do 

individuálního koučinku, asistenčního programu, kde každý žák má svého kouče, který svého 

svěřence provádí přes veškerá úskalí, která by jej po dobu jeho studia mohla odradit od 

předčasného ukončení studia. Do poradenského programu prostřednictvím využití služeb 

poradců, přednášek či exkurzí se na všech třech školách zapojilo přes 450 žáků. 177 žáků se 

zúčastnilo adaptačních víkendů, tj. motivačních programů určených pro žáky 1. ročníků 

s cílem úspěšného zapojení se do vzdělávacího procesu na střední škole. Přes 200 žáků 

využilo možnosti a přihlásilo se do přípravných kurzů, které probíhaly ve formě doučovacích 

kroužků, kde se žáci mohli připravit na důležité písemné práce či zkoušky u předmětů, ve 

kterých pociťují nedostatky. Program byl podpořen také odbornou přípravou pedagogických 

pracovníků v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, které se zúčastnilo 

celkem 42 pedagogických pracovníků z Moravskoslezského, Olomouckého i Středočeského 

kraje. 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 

České republiky. 


