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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JINAK  
 
Dne 14. 12. 2011 byla na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje schválena žádost 
o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem 
„SPECILNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JINAK". 
 
Realizátorem projektu s celkovým rozpočtem 2.326. 529 Kč je Vyšší odborná škola DAKOL a 
Střední škola DAKOL, o.p.s.  Projekt SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JINAK bude realizován na 
středních školách DAKOL a dalších pěti školách v Moravskoslezském kraji od února 2012 do 
února 2013. Do projektu tak budou zapojeni žáci pedagogičtí pracovníci sedmi středních škol 
Moravskoslezského kraje:  
 
-VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL,  o.p.s. -  Petrovice u K.,Orlová, Havířov  
 -SOU DAKOL, s.r.o. - Petrovice u K.,Orlová, Havířov 
-SŠ řemesel a služeb, Havířov, příspěvková organizace 
-SSŠ PRAKTIK, s.r.o. – Horní  Benešov  
-SŠ zemědělství a služeb, M. Albrechtice, příspěvková organizace 
-SSŠ Třinec, s.r.o. 
-OU a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 
 
Záměrem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků SŠ se speciálními vzdělávacími 
potřebami v Moravskoslezském kraji. Projekt se zaměřuje na vyhledávání žáků středních škol 
ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání včasným odhalením jeho příčin a 
využitím individuálních forem práce s žáky. Základním cílem projektu je poskytnout žákům SŠ 
se speciálními vzdělávacími potřebami asistenčně – poradenský program, který bude řešit 
jejich potřeby a bude je podporovat k úspěšnému dokončení studia a následnému uplatnění 
na trhu práce. 
V první fázi projektu bude vytvořen metodický materiál pro pedagogy - Metodická příručka 
individuálního koučinku žáků se zaměřením na multikulturní výchovu. S metodou 
individuálního koučinku bude prostřednictvím školení seznámeno 14 pedagogů, kteří 
metodiku následně ověří v pedagogické praxi v přímé práci s žáky (70 žáků). Žáci zapojení do 
koučinku budou mít možnost zúčastnit se výchovně-vzdělávacího pobytu s osvětou v oblasti 
prevence rasismu a xenofobie. Projekt nabídne žákům také poradenství, které jim napomůže 
odhalit své silné a slabé stránky a najít cestu k dalšímu profesnímu a osobnostnímu rozvoji s 
následným uplatněním na trhu práce (250 žáků). 
 
Projekt SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JINAK je financován Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem České republiky. 


