
SpoluprSpoluprááce na vce na vššech frontech frontááchch
CZ.1.07/1.2.00/08.0113CZ.1.07/1.2.00/08.0113

OperaOperaččnníí program:program: VzdVzděělláávváánníí pro konkurenceschopnostpro konkurenceschopnost
PrioritnPrioritníí osa: osa: 1. Po1. Poččááteteččnníí vzdvzděělláávváánníí
Oblast podpory: Oblast podpory: 1.2. Rovn1.2. Rovnéé ppřřííleležžitosti ditosti děěttíí a a žžáákkůů, v, vččetnetněě dděěttíí a a 

žžáákkůů se specise speciáálnlníími vzdmi vzděělláávacvacíími potmi potřřebamiebami

PPřřííjemcejemce VyVyššíšší odbornodbornáá šškola DAKOL a Stkola DAKOL a Střřednedníí šškola DAKOL, o. p. s.kola DAKOL, o. p. s.

PartnePartneřři: i: Pedagogicko psychologickPedagogicko psychologickáá poradna Karvinporadna Karvináá
StStřřednedníí odbornodbornéé uuččiliiliššttěě Velký Velký ÚÚjezd, s.r.o. jezd, s.r.o. 
StStřřednedníí odbornodbornéé uuččiliiliššttěě SedlSedlččany, o.p.s.any, o.p.s.

Realizace:  Realizace:  srpen 2009 srpen 2009 –– ččervenec 2012ervenec 2012

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVTENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁÁN EVROPSKÝM SOCIN EVROPSKÝM SOCIÁÁLNLNÍÍM FONDEM A STM FONDEM A STÁÁTNTNÍÍM ROZPOM ROZPOČČTEM TEM ČČESKESKÉÉ REPUBLIKY.REPUBLIKY.



StruStruččný obsah:ný obsah:
Projekt je zamProjekt je zaměřěřen na zkvalitnen na zkvalitněěnníí vzdvzděělláávváánníí žžáákkůů ststřřednedníích ch šškol vkol v
MoravskoslezskMoravskoslezskéém, Olomouckm, Olomouckéém a Stm a Střředoedoččeskeskéém kraji formoum kraji formou
navnaváázzáánníí vzvzáájemnjemnéé spoluprspoluprááce mezi ce mezi šškolou, pedagogy, kolou, pedagogy, žžááky, jejich ky, jejich 
rodirodičči a odborni a odbornííky. Tedy opravdovky. Tedy opravdováá spoluprspoluprááce na vce na vššech frontech frontáách, ch, 
jejjejíímmžž ccíílem je prevence plem je prevence přřededččasných odchodasných odchodůů žžáákkůů ze vzdze vzděělláávváánníí a to a to 
prostprostřřednictvednictvíím zavedenm zavedeníí poradenskoporadensko--asistenasistenččnníího programu, ho programu, 
ppřředevedevšíším pro m pro žžááky se speciky se speciáálnlníími vzdmi vzděělláávacvacíími potmi potřřebami, který je ebami, který je 
bude podporovat k bude podporovat k úúspspěěššnnéému dokonmu dokonččeneníí studia. studia. 

V prvnV prvníí ffáázi projektu se u tzi projektu se u třříí zapojených zapojených šškol vytvokol vytvořříí šškolnkolníí poradenskporadenskáá
pracovipracoviššttěě ((ŠŠPP) a metodiky poradenskoPP) a metodiky poradensko--asistenasistenččnníího programu, v druhho programu, v druhéé
ffáázi projektu bude zi projektu bude ččinnost innost ŠŠPP, vPP, vččetnetněě poradenskoporadensko--asistenasistenččnníího ho 
programu, programu, pilotnpilotněě ovověřěřena. Program bude podpoena. Program bude podpořřen taken takéé odbornou odbornou 
ppřříípravou pedagogických pracovnpravou pedagogických pracovnííkkůů v oblasti prv oblasti prááce s dce s děětmi se tmi se 
specispeciáálnlníími vzdmi vzděělláávacvacíími potmi potřřebami.ebami.



CCííle projektu:le projektu:

•• zkvalitnzkvalitněěnníí vzdvzděělláávváánníí žžáákkůů SSŠŠ v Moravskoslezskv Moravskoslezskéém, m, 
OlomouckOlomouckéém a Stm a Střředoedoččeskeskéém kraji formou navm kraji formou naváázzáánníí
vzvzáájemnjemnéé spoluprspoluprááce mezi ce mezi šškolou, pedagogy, kolou, pedagogy, žžááky, ky, 
jejich rodijejich rodičči a odborni a odbornííky ky 

•• ccíílem je prevence plem je prevence přřededččasných odchodasných odchodůů žžáákkůů ze ze 
vzdvzděělláávváánníí a to prosta to prostřřednictvednictvíím zavedenm zavedeníí poradenskoporadensko--
asistenasistenččnníího programu, pho programu, přředevedevšíším pro m pro žžááky se ky se 
specispeciáálnlníími vzdmi vzděělláávacvacíími potmi potřřebami, který je bude ebami, který je bude 
podporovat k podporovat k úúspspěěššnnéému dokonmu dokonččeneníí studiastudia



CCíílovlovéé skupiny:skupiny:

•• žžááci Sci SŠŠ DAKOL, SOU Velký DAKOL, SOU Velký ÚÚjezd a SOU Sedljezd a SOU Sedlččany se any se 
specispeciáálnlníími vzdmi vzděělláávacvacíími potmi potřřebami (SVP) a ti ebami (SVP) a ti žžááci, kteci, kteřříí jsou jsou 
ohroohrožženi peni přřededččasným odchodem ze vzdasným odchodem ze vzděělláávváánníí

•• pracovnpracovnííci ci šškol a kol a šškolských zakolských zařříízenzeníí SSŠŠ DAKOL, SOU Velký DAKOL, SOU Velký 
ÚÚjezd, SOU Sedljezd, SOU Sedlččanyany



Aktivity projektu:Aktivity projektu:

1) Vytvoření školních poradenských pracovišť a příprava poradensko-
asistenčního programu (08/2009 – 02/2010)

•• vytvovytvořřeneníí ttřřech ech šškolnkolníích poradenských pracovich poradenských pracoviššťť na partnerských Sna partnerských SŠŠ
(S(SŠŠ DAKOL, SOU Velký DAKOL, SOU Velký ÚÚjezd, SOU Sedljezd, SOU Sedlččany)any)

•• zavedenzavedeníí pozic výchovný poradce, karipozic výchovný poradce, kariéérový poradce, metodik prevence,rový poradce, metodik prevence,
šškolnkolníí psycholog, romský poradce a profesnpsycholog, romský poradce a profesníí poradceporadce

•• vytvovytvořřeneníí odkazodkazůů na webových strna webových stráánknkáách partnerch partnerůů, tzv. internetov, tzv. internetovéé
poradenstvporadenstvíí

•• ppřřííprava sluprava služžeb poradenskeb poradenskéé ppééčče sme směěrem k crem k cíílovým skupinlovým skupináám m žžáákkůů a rodia rodičůčů



2) Tvorba metodických materi2) Tvorba metodických materiáállůů poradenskoporadensko--asistenasistenččnníího programuho programu
(08/2009 (08/2009 –– 01/2010)01/2010)

•• ManuManuáál l ŠŠPP PP 
Tato metodika bude urTato metodika bude urččena pracovnena pracovnííkkůům m ŠŠPP na stPP na střřednedníích ch šškolkoláách a pch a přředstavuje edstavuje 
pilpilíířř poradenskporadenskéé ppééčče sme směěrem k rem k žžáákkůům se specim se speciáálnlníími vzdmi vzděělláávacvacíími potmi potřřebami.ebami.

•• Metodika individuMetodika individuáálnlníího ho coachingucoachingu
Tato metodika bude urTato metodika bude urččena poskytovatelena poskytovatelůům nm nááslednslednéé asistenasistenččnníí ppééčče, e, 
tzv. tzv. coachcoachůůmm, p, přři poskytovi poskytováánníí poradenstvporadenstvíí žžáákkůům, ktem, kteřříí byli identifikovbyli identifikovááni jako ni jako 
ohroohrožženi peni přřededččasným ukonasným ukonččeneníím m šškolnkolníí dochdocháázky zky čči dali dalšíšími handicapy mi handicapy 
(nevhodn(nevhodnéé socisociáálnlníí prostprostřřededíí, poruchy u, poruchy uččeneníí, poruchy chov, poruchy chováánníí apod.).apod.).



3) Výb3) Výběěr cr cíílovlovéé skupiny (11skupiny (11/2009 /2009 –– 03/2010)03/2010)

•• žžáák doporuk doporuččen do poradenskoen do poradensko--asistenasistenččnníího programu pedagogickým ho programu pedagogickým 
pracovnpracovnííkem (tkem (třříídndníí uuččitel, vyuitel, vyuččujujííccíí pedagog)pedagog)

•• žžáák podstoupk podstoupíí konzultaci s výchovným poradcem a metodikem prevence konzultaci s výchovným poradcem a metodikem prevence 
na pna přřííslusluššnnéém m ŠŠPPPP

•• žžáák je doporuk je doporuččen do poslednen do posledníí ffááze výbze výběěru, kterru, kteráá probproběěhne formou testu, hne formou testu, 
na zna záákladkladěě hodnocenhodnoceníí je je žžáák doporuk doporuččen do poradenskoen do poradensko--asistenasistenččnníího ho 
programu, v pprogramu, v přříípadpaděě žžááka 1. roka 1. roččnnííku i do tzv. individuku i do tzv. individuáálnlníího ho coachingucoachingu



4) Pilotn4) Pilotníí ovověřěřeneníí ŠŠPP PP –– poradenský programporadenský program (02/2010 (02/2010 –– 07/2012)07/2012)

V V úúnoru 2010 bude zahnoru 2010 bude zaháájena jena ččinnost 3 innost 3 šškolnkolníích poradenských pracovich poradenských pracoviššťť na na 
partnerských partnerských šškolkoláách a bude spuch a bude spuššttěěno pilotnno pilotníí ovověřěřeneníí vytvovytvořřenenéého poradenskoho poradensko--
asistenasistenččnníího programuho programu

ČČinnosti innosti ŠŠPP:PP:
•• týmovtýmováá i individui individuáálnlníí poradenskporadenskáá ppééčče sme směěrem k primrem k primáárnrníí ccíílovlovéé skupinskupiněě žžáákkůů se SVP ze se SVP ze 

strany výchovnstrany výchovnéého poradce, metodika prevence, kariho poradce, metodika prevence, kariéérovrovéého poradce a romskho poradce a romskéého poradceho poradce
•• spoluprspoluprááce pracovnce pracovnííkkůů ŠŠPP s externPP s externíími odbornmi odbornííky ky -- šškolnkolníím psychologem  profesnm psychologem  profesníím m 

poradce pporadce přři i řřeeššeneníí individuindividuáálnlníích pch přříípadpadůů
•• spoluprspoluprááce a poradenstvce a poradenstvíí smsměěrem k crem k cíílovlovéé skupinskupiněě rodirodičůčů žžáákkůů se spec. se spec. vzdvzd. pot. potřřebamiebami
•• organizace porganizace přřednednášášek a seminek a semináářůřů pro pro žžááky a jejich rodiky a jejich rodičče na aktue na aktuáálnlníí ttéémata (pmata (přřednednášášky o ky o 

momožžnostech na trhu prnostech na trhu prááce, semince, semináářře ze strany odborne ze strany odbornííkkůů na problna probléémovmováá ttéémata jako jsou mata jako jsou 
zzáávislosti apod.)vislosti apod.)

•• organizace exkurzorganizace exkurzíí do relevantndo relevantníích podnikch podnikůů (vzhledem k u(vzhledem k uččebnebníím oborm oborůům) pro m) pro žžááky s ky s 
ccíílem prezentace praxelem prezentace praxe

•• poradenstvporadenstvíí smsměěrem k pedagogickým pracovnrem k pedagogickým pracovnííkkůům pracujm pracujííccíím s cm s cíílovou skupinou lovou skupinou žžáákkůů v v 
oblasti problasti prááce a motivace ce a motivace žžáákkůů se spec. se spec. vzdvzd. pot. potřřebamiebami

•• internetovinternetovéé poradenstvporadenstvíí, kter, kteréé bude realizovbude realizovááno prostno prostřřednictvednictvíím webovm webovéého formulho formuláářřee



5) Individu5) Individuáálnlníí coachingcoaching –– asistenasistenččnníí programprogram (02/2010 (02/2010 –– 07/2012)07/2012)

•• vybranvybraníí žžááci prvnci prvníích roch roččnnííkkůů na zna záákladkladěě aktivity aktivity čč. 3. 3

•• ppůůjde zejmjde zejmééna o na o žžááky, kterým hrozky, kterým hrozíí ppřřededččasnasnéé opuopuššttěěnníí vzdvzděělláávacvacíího systho systéému, mu, 
nebo jsou ohronebo jsou ohrožženi jinými handicapy (socieni jinými handicapy (sociáálnlníím prostm prostřřededíím, poruchy um, poruchy uččeneníí, , 
poruchy chovporuchy chováánníí, zdravotn, zdravotníí znevýhodnznevýhodněěnníí apod.)apod.)

•• žžááci, kterým bude poskytnuta asistenci, kterým bude poskytnuta asistenččnníí ppééčče, ze, zíískajskajíí komplexnkomplexníí podporu podporu 
zamzaměřěřenou na vzdenou na vzděělláávváánníí a poradenstva poradenstvíí, kter, kteráá povede k jejich integracipovede k jejich integraci

•• 1 1 coachicoachi bude pbude přřiiřřazeno max. 6 azeno max. 6 žžáákkůů

•• kakažžddéému mu žžáákovi se bude coach vkovi se bude coach věěnovat 3 hodiny mnovat 3 hodiny měěssííččnněě a to po celou dobu a to po celou dobu 
jeho studia, tzn. od prvnjeho studia, tzn. od prvníího roho roččnnííku aku ažž k zk záávvěěrereččnnéé zkouzkouššce v roce v roččnnííku poslednku posledníímm

•• coach provede svcoach provede svéého svho svěřěřence pence přřes vees vešškerkeráá úúskalskalíí, kter, kteráá by jej po dobu jeho by jej po dobu jeho 
studia mohla odradit od pstudia mohla odradit od přřededččasnasnéého ukonho ukonččeneníí vzdvzděělláánníí



6) Podp6) Podpůůrnrnéé ppřříípravnpravnéé programy programy -- asistenasistenččnníí programprogram
(08/2009 (08/2009 –– 01/2012)01/2012)

KlKlííččovováá aktivita zahrnuje 2 podpaktivita zahrnuje 2 podpůůrnrnéé ččinnosti sminnosti směěrem k crem k cíílovlovéé skupinskupiněě žžáákkůů::

1.1. ppřříípravnpravnéé kurzykurzy
Smyslem pSmyslem přříípravných kurzpravných kurzůů je vytvoje vytvořřit a zorganizovat it a zorganizovat 
formu douformu douččovacovacíích krouch kroužžkkůů, kde by se , kde by se žžááci pci přřipravili ipravili 
na dna důůleležžititéé zkouzkouššky a pky a píísemnsemnéé prprááce a to u pce a to u přředmedměěttůů, , 
ve kterých pocive kterých pociťťujujíí nedostatky. nedostatky. 

2. adapta2. adaptaččnníí vvííkendy pro kendy pro žžááky pky přřed jejich ed jejich 
nnáástupem do 1. rostupem do 1. roččnnííkkůů na Sna SŠŠ
AdaptaAdaptaččnníí vvííkendy jsou pojaty jako motivakendy jsou pojaty jako motivaččnníí programy pro programy pro úúspspěěššnnéé zapojenzapojeníí se do se do 
studia na Sstudia na SŠŠ. Tyto adapta. Tyto adaptaččnníí vvííkendy by jim mkendy by jim měěli pomoci se seznli pomoci se seznáámit a zorientovat mit a zorientovat 
jeješšttěě ppřřed zaed začčáátkem tkem šškolnkolníího roku a to nenho roku a to nenáásilnou formou silnou formou volnovolnoččasovýchasových aktivit.aktivit.



7) Vzd7) Vzděělláávváánníí PP a pracovnPP a pracovnííkkůů šškol v oblasti prkol v oblasti prááce s dce s děětmi se SVP tmi se SVP 
(09/2009 (09/2009 –– 11/2010)11/2010)

VzdVzděělláávváánníí pedagogických pracovnpedagogických pracovnííkkůů a pracovna pracovnííkkůů šškol v oblasti prkol v oblasti práácece
s ds děětmi se specitmi se speciáálnlníími vzdmi vzděělláávacvacíími potmi potřřebami bude probebami bude probííhat ve 3 hat ve 3 úúrovnrovníích:ch:

•• 1. 1. šškolenkoleníí pracovnpracovnííkkůů ŠŠPPPP
-- ttéémata mata šškolenkoleníí budou prbudou prááce s dce s děětmi se spec. tmi se spec. vzdvzd. . 
potpotřřebami, metody identifikace ebami, metody identifikace žžáákkůů se spec. se spec. vzdvzd. . 
potpotřřebami, poradenskebami, poradenskáá ppééčče sme směěrem k rem k žžáákkůům m 
a jejich rodia jejich rodičůčůmm

•• 2. 2. šškolenkoleníí individuindividuáálnlníího ho coachingucoachingu
-- ttéémata mata šškolenkoleníí budou individubudou individuáálnlníí asistenasistenččnníí ppééčče, e, 
poradenskporadenskéé vedenvedeníí a motivace a motivace žžáákkůů k k úúspspěěššnnéému dokonmu dokonččeneníí studia, metody studia, metody 
identifikace potidentifikace potíížžíí žžáákkůů, metody prohlouben, metody prohloubeníí dovednostdovednostíí žžáákkůů k dokonk dokonččeneníí studiastudia

•• 3. 3. šškolenkoleníí pedagogických pracovnpedagogických pracovnííkkůů v oblasti prv oblasti prááce s ce s žžááky se SVPky se SVP
-- ttéémata mata šškolenkoleníí budou metody prbudou metody prááce s ce s žžááky se spec. ky se spec. vzdvzd. pot. potřřebami, oblast ebami, oblast 
multikulturnmultikulturníí výchovyvýchovy
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