
SPECIÁLNÍ  
VZDĚLÁVÁNÍ 

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



REALIZACE
Doba realizace projektu
1. 2. 2012 – 28. 2. 2013

Rozpočet 
2. 326. 569,-

Místo realizace
Moravskoslezský kraj



Spolupracující školy

q VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL,  o.p.s. - Petrovice u K.,Orlová, Havířov 
q SOU DAKOL, s.r.o. - Petrovice u K.,Orlová, Havířov
q SŠ řemesel a služeb, Havířov, příspěvková organizace
q SSŠ PRAKTIK, s.r.o. – Horní  Benešov
q SŠ zemědělství a služeb, M. Albrechtice, příspěvková organizace
q SSŠ Třinec, s.r.o.
q OU a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace



Specifické cíle projektu
Ø vytvoření metodických materiálů pro pedagogické pracovníky v oblasti metod práce s 

žáky se speciálním vzdělávacími  potřebami

Ø odborná příprava pedagogických pracovníků středních škol v oblasti práce s dětmi se 
speciálními vzdělávacími potřebami

Ø poskytování asistenční péče žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
prostřednictvím individuálního koučinku

Ø prevence rasismu a xenofobie u žáků SŠ prostřednictvím podpory multikulturní výchovy v 
rámci výchovně – vzdělávacího pobytu žáků

Ø poskytování profesního poradenství žákům, které jim umožní zvolit si optimální a 
přiměřenou cestu studia a profesního působení s následným uplatněním a ulehčením pro 
budoucí vstup na trh práce



CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU
Cílovou  skupinu projektu tvoří žáci SŠ v Moravskoslezském kraji, žáci 1. - 3. 
ročníků oborů s výučním listem kategorie „E“ a „H“ se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělání.

Jde především o žáky se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním, 
nebo se sociálním znevýhodněním.

Převážnou část cílové skupiny tvoří žáci z  romské komunity, patří tak ke 
skupinám, kterých se dotýká sociální exkluze.

Velikost cílové skupiny je odhadována na 320 žáků ze všech zapojených SŠ.



KLÍČOVÉ AKTIVITY
q č. 01 – Tvorba metodických materiálů a školení pro pedagogické 

pracovníky SŠ v oblasti individuálního koučinku žáků a multikulturní 
výchovy.

q č. 02 – Individuální koučink se zaměřením na multikulturní výchovu 
žáků SŠ se SVP a žáků SŠ, kteří jsou ohroženi předčasným 
odchodem ze vzdělání.

q č. 03 – Výchovně – vzdělávací pobyt se zaměřením na oblast 
prevence rasismu a xenofobie pro žáky zapojené v individuálním 
koučinku.

q č. 04 – Profesní poradenství poskytované  žákům SŠ se SVP a 
žákům SŠ ohrožených předčasným odchodem ze systému 
vzdělávání.



Klíčová aktivita 01.

Popis:
V období od 02/2012 do 04/2012 bude vytvořena inovativní metodika 
individuálního koučinku se zaměřením na multikulturní výchovu žáků, která se 
stane vodítkem při jejich individuální práci s žáky.

V období od 05/2012 do 06/2012 proběhne pro 14 pedagogických pracovníků 
zapojených SŠ Moravskoslezského kraje dvoudenní školení v oblasti 
individuálního koučinku a multikulturní výchovy žáků.

Tvorba metodických materiálů a školení pro pedagogické 
pracovníky SŠ v oblasti individuálního koučinku žáků a 
multikulturní výchovy.



Klíčová aktivita 02.
Individuální koučink se zaměřením na multikulturní výchovu žáků SŠ 
se SVP a žáků SŠ, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze 
vzdělání.

Popis:
Realizace navazuje na aktivitu č.1, bude zahájena v 09/2012 a poběží v rámci 1. 
pololetí roku, tj. do 01/2012.

Aktivita spočívá v poskytování asistenční  a poradenské služby žákům.
Individuální koučink povedou tzv. kouči, kteří budou v dané oblast pečlivě proškoleni.

Samotná realizace se bude řídit vytvořeným metodickým materiálem Metodickou 
příručkou individuálního koučinku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  žáků 
se zaměřením na multikulturní výchovu.

Realizace se bude řídit dle Metodické příručky individuálního koučinku žáků, která 
bude vytvořena v rámci klíčové aktivity č. 1.



Klíčová aktivita 03.
Výchovně – vzdělávací pobyt se zaměřením na oblast prevence 
rasismu a xenofobie pro žáky zapojené v individuálním koučinku.

Popis:
Klíčová aktivita č. 3 je přímo provázaná s aktivitou č. 2.

V návaznosti  na zaměření individuálního koučinku bude jeho doplňkovou aktivitou 
5denní výchovně – vzdělávací pobyt v Moravskoslezských Beskydech s cílem 
podpory výchovně – vzdělávací osvěty v oblasti prevence rasismu a xenofobie.

Žáci budou společně absolvovat  velké množství výchovně – vzdělávacích aktivit  a 
her (seznamovací hry, strategické a týmové hry, hry zaměřené na zvýšení 
sebedůvěry, posílení sebekázně a kolektivního ducha).



Klíčová aktivita 04. 
Profesní poradenství poskytované  žákům SŠ se SVP a žákům SŠ 

ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání.

Popis:
Cílem této aktivity bude pomoc při vyhledávání budoucího pracovního uplatnění  a 
eliminace nesprávné volby povolání či dalšího studia poskytováním profesního 
poradenství žákům SŠ.

Profesní poradenství bude probíhat ve třech po sobě následujících etapách a bude 
směřováno ke konečnému výstupu pro žáka s podáním úplného  písemného  i 
ústního  vyjádření  a zhodnocení výsledků.


