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TISKOVÁ ZPRÁVA
Projekt PRAXIS úspěšně propojuje teorii s praxí
Prioritou současného odborného středoškolského vzdělávání je kvalitní odborná praktická výuka.
Proto se střední školy DAKOL rozhodly připravit projekt, jehož cílem je zvyšovat praktickou odbornou
připravenost, odborné znalosti a dovednosti žáků. Tím se zvýší jejich šance k uplatnění na trhu práce
nejen u nás, ale i v zahraničí. V rámci partnerské spolupráce vstoupilo do projektu Praxis šest
středních škol Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na zapojených středních školách vzniklo v
letošním školním roce celkem devět studentských minipodniků, které pod vedením žáků,
pedagogických pracovníků a odborníků z praxe, působí jako reálně fungující podniky. Žáci si zde
mohou vyzkoušet práci v reálném pracovním týmu na všech pracovních pozicích od vlastní výroby,
zajišťování surovin a nákupu materiálu, účetnictví, až po prezentaci a prodej výrobků či služeb.
Nenásilnou a hravou formou rozvíjí tak své podnikatelské znalosti, schopnosti a dovednosti.
Na středních školách DAKOL existují od letošního školního roku tři studentské minipodniky. První
minipodnik „Dakolka - ruce na hlíně“ se orientuje na výrobu a prodej keramických výrobků,
zahradnických produktů a aranžmá. V první polovině školního roku se žáci zaměřili na výrobu
podzimního aranžmá, vánočních dekorací, drobných dárkových předmětů a keramických výrobků.
Své výrobky žáci prezentují na různých trzích, jarmarcích, ale i prostřednictvím webových stránek
www.dakolka.cz. Druhý studentský minipodnik pod názvem „Reinstal“ poskytuje instalaterské služby.
„Žáci přijímají projekt studentských minipodniků se zaujetím. Jsou překvapeni, že vůbec takovouto
možnost mají. To v klasickém školství chybělo. Žáci si začínají uvědomovat, že se neučí proto, že musí,
ale proto, aby oni obstáli před konkrétními úkoly“, uvádí odborný mentor studentského minipodniku
„Reinstal“ Štefan Raňanský. Třetí studentský minipodnik „Masérské studio Dakol“ působí na
pracovišti středních škol Dakol v Havířově a nabízí veřejnosti nejen klasickou a sportovní masáž, ale
také čokoládové masáže, medové masáže, baňkování či bahenní zábaly. Žáci své masérské služby
prezentují na webových stránkách http://maserske-studio-dakol.webnode.cz.
Mimo studentské minipodniky jsou žáci SŠ Dakol v projektu Praxis zapojeni také v rámci realizace
praktického vyučování. Žáci zpracovávají praktické i teoretické úkoly na základě reálných potřeb
zaměstnavatelů, rozvíjí si tak své teoretické znalosti a praktické dovednosti spojené s výkonem své
budoucí profese. V rámci projektu probíhá také praktická příprava zaměřená na rozvoj manuálních
dovedností a odborných znalostí ve specifické oblasti gastronomie se zaměřením na obor „Barman“ a
„Barista“. Žáci se seznamují s nápojovou gastronomií, s historií vzniku míchaných nápojů, jejich druhy
a způsoby přípravy. V průběhu nacvičují manuální zručnost při práci za barovým pultem.
Do všech aktivit projektu jsou zapojeni také odborníci z praxe, jejichž úkolem je žákům předávat
přímé zkušenosti z řízení podniků v reálném světě a seznamovat žáky s novými trendy dané oblasti.
Projekt PRAXIS, r. č CZ.1.07/1.1.00/54.0066, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu České republiky.

