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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Projekt „Speciální vzdělávání jinak“ probíhal na sedmi středních školách v několika 
regionech Moravskoslezského kraje 
 
Projekt „Speciální vzdělávání jinak“ realizovaný za podpory Operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost v letech 2012 – 2013 se blíží ke svému závěru. Projekt byl zaměřen 
na zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na sedmi 
středních školách v několika regionech Moravskoslezského kraje: 
 

Vyšší odborná škola DAKOL A Střední škola DAKOL, o.p.s. – Petrovice u Karviné 
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. – Petrovice u Karviné 
Střední škola řemesel a služeb, Havířov, příspěvková organizace 
Soukromá střední škola PRAKTIK, s.r.o. – Horní Benešov 
Střední škola zemědělství a služeb, M. Albrechtice, příspěvková organizace 
Střední odborná škola Třineckých železáren, s.r.o. 
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 
 

Hlavním záměrem projektu bylo podpořit žáky v úspěšném dokončení studia a následném 
uplatnění na trhu práce. V první fázi projektu byl vytvořen metodický materiál pro pedagogy 
pracující se žáky se SVP - Metodická příručka individuálního koučinku žáků se zaměřením na 
multikulturní výchovu. S metodou individuálního koučinku bylo prostřednictvím školení 
seznámeno 14 pedagogů, kteří metodiku následně ověřili v pedagogické praxi v přímé práci s 
žáky. 70 žáků se zapojilo do tzv. individuálního koučinku, v němž školní koučové pomáhali 
jednotlivým žákům při dosahování svých vizí, cílů a přání. Koučové vedli žáky k převzetí a 
zvýšení odpovědnosti za plánování a dosahování svých profesních, ale i osobních cílů. 56 
žáků absolvovalo vzdělávací pobyt v malebném prostředí Beskyd s osvětou v oblasti 
prevence rasismu a xenofobie. Projekt nabídl 270 žákům speciální profesní poradenství, 
které jim napomohlo odhalit své silné a slabé stránky a najít cestu k dalšímu profesnímu a 
osobnostnímu rozvoji s možným uplatněním na trhu práce. 
 
Projekt SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JINAK je financován Evropským sociálním fondem a 
státním rozpočtem České republiky. 


