
 

 

 

 

 

 

 
OP Vzdělání pro konkurenceschopnost – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (CZ.1.07/1.2.15/02.0019)  zkrácený 

název projektu „Vzdělávání bez bariér“. 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 

republiky.     
 

Datum zahájení: 1.9.2013 Datum ukončení: 31.12.2014  Doba trvání: 16 měsíců 
 

Základním úkolem, který si zpracovatelé projektu před sebe vytýčili, je vytvoření podmínek pro 

skutečně rovné příležitosti pro všechny žáky školy. Tam, kde se objeví nerovnosti sociální či 

ekonomické, v rámci možností školy a jejích pracovníků tyto eliminovat a zejména jejich rušivé 

dopady do života žáků a školy. Z výše uvedených záměrů je patrné, že škola přistupuje k problematice 

analyticky. 

U žáků školy je jedním z hlavních krizových momentů prohlubující se stratifikace společnosti. Rok od 

roku roste množina žáků, u kterých se projevují výrazné rozdíly v oblasti materiálního vybavení, 

hlavně však v oblasti sociálního (rodinného) zázemí. To má za následek jejich rostoucí "neúspěšnost" 

ve zvolených oborech a pak předčasný odchod ze školy. U pedagogů školy je pozornost zaměřena na 

ně samotné (vzdělávání) a na jejich duševní hygienu, kdy v souvislosti se snižováním počtů žáků a 

současnými podmínkami přijetí na střední školu dochází ke snižování motivace žáků ke studiu. Na 

středních školách se i v maturitních oborech zvyšuje počet žáků s nedostatečnými studijními 

předpoklady. Situace pak klade na učitele vysoké nároky spojené mnohdy až s rizikem syndromu 

vyhoření. 

Cíle projektu budou realizované naplňováním hlavních aktivit rozložených do dílčích kroků 

skládajících se z následujících oblastí: 

- zvyšování kompetencí učitelů prostřednictvím vzdělávání v oblasti zlepšování sociálního prostředí 

ve škole s důrazem na žáky s cílem zvýšení jejich schopností a dovedností efektivně a adekvátně se 

adaptovat na dané sociální prostředí a úspěšně v něm sociálně komunikovat; 

- doplnění stávajícího systému poradenství pro žáky hledající odpovědi na problémy, které ovlivňují 

nebo mohou ovlivňovat jejich výsledky ve škole s cílem zamezit jejich předčasnému odchodu ze 

systému vzdělávání; 

- zavedení tzv. projektových dnů, které žákům pomohou lépe uchopit kompetence předávané jim v 

rámci ŠVP v oblastech finanční gramotnost, ekologie a ekologické chování, boj proti rasismu a 

xenofobii a k získání sociálních dovedností důležitých pro adekvátní sociální adaptaci, dobré 

mezilidské vztahy, porozumění sobě i druhým, řešení sociálních problémů a optimalizaci sociální 

komunikace; 

- zlepšení podmínek pro uskutečňování adaptačních kurzů, které napomohou vytvořit příznivé sociální 

klima v prvním ročníku jednotlivých oborů; 

- vytvoření webových stránek umožňujících žákům individuální (jednotlivé, osobní) studium ve všech 

předmětech (všeobecně vzdělávací i odborné), za využití materiálů vzniklých v předcházejících 

projektech realizovaných školou včetně učebny vybavené ICT. 

 

 

Projekt plánovaný na 16 měsíců bude realizován bez partnera. 

 

Celkové náklady projektu  1 519 438,80 Kč. 

 


