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Cesta do života začíná…… 

Projekt „Na cestě do života“ spolufinancovaný  ESF a státním rozpočtem ČR v rámci 

oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami prostřednictvím Královéhradeckého kraje v naší škole, tj. 

Mateřské, základní a střední škole Daneta s.r.o. je sice s červnem 2014 u konce, ale 

další životní cesty našich studentů teprve začínají……... 

Daneta je organizace poskytující komplexní odborné služby dětem, mládeži a 

dospělým se zdravotním handicapem. Jde zejména o služby vzdělávací, speciálně 

pedagogické (mateřská škola, základní škola, základní škola speciální a střední škola), 

služby sociální (denní stacionář, chráněné bydlení, osobní asistence) a završením 

služeb je zaměstnávání dospělých osob se zdravotním postižením. Tyto služby jsou 

doplněny a propojeny službami zdravotnickými (logopedie, fyzioterapie, odborní 

lékaři apod.), rehabilitačními a relaxačními (terapie, snoezelen apod.), 

psychologickými a mnoha dalšími zájmovými a nadstandardními aktivitami. 

Cílem realizovaného projektu  Na cestě do života bylo vytvořit podmínky pro omezení 

předčasného opuštění vzdělávacího systému nejčastěji ohroženou skupinou žáků se 

zdravotním postižením a zvýšit zájem k návratu do vzdělávacího systému jedinců bez 

dokončeného vzdělání. K naplnění tohoto cíle bylo velkou motivací v naší škole nejen 

nově otevřené dvouleté odborné učiliště se zaměřením na provozní služby, ale i 

spousta dalších zajímavých aktivit školy v podobě dnů otevřených dveří, společných 

pracovních dílen, sdílených hodin, projektových dnů, ukázkových hodin, exkurzí, 

zajímavých praxí, výstav žáků střední školy „Co už dokážu sám“ apod.  

V našem odborném učilišti jsou žáci připravováni na pomocné práce ve službách, tj. 

v prádelnách, kuchyních, při úklidech v kancelářích, nemocnicích, školách  
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a také především pro výrobu bytových doplňků a dárkových předmětů ve firemní 

„chráněné“ dílně. Do této dílny chodí žáci každý týden na praxi, tzn., že se již nyní 

cíleně připravují na práci v takové či podobné dílně, což považujeme za veliké plus pro 

jejich další profesní uplatnění. 

V průběhu projektu získali studenti také další praktické dovednosti a zajímavé 

pracovní zkušenosti např. při praxích ve Školkách Kukleny, při praxích ve školní 

kuchyni, při úklidových pracích ve skutečném bytě Chráněného bydlení Daneta apod. 

O svém budoucím povolání a možném pracovním uplatnění měli žáci možnost se 

zamyslet i při mnoha exkurzích zejména řemeslného charakteru a také se zaměřením 

na chráněná pracoviště. Ve skutečnosti vidět a zažít atmosféru skutečných pracovišť, 

provozoven, je pro žáky s handicapem opravdu to nejpřínosnější. Volbě profesní dráhy 

napomohli také i některé projektové dny zaměřené na péči o dům a zahradu, péči o 

domácí zvířata či dovednostní soutěže ve vaření. Skutečná řemesla a neobvyklé 

techniky si pak mohli vyzkoušet při takto zaměřených projektových dnech. 

S výsledky toho, co se nejen při odborném výcviku žáci v novém učilišti naučili, se 

pochlubili při dvou realizovaných výstavách pro rodiče a veřejnost a při dnech 

otevřených dveří. Na tyto akce přišli nejen rodiče, ale i budoucí zájemci o studium na 

naší škole. Nejen že zde měli možnost vidět skutečnou výuku včetně odborného 

výcviku, ale někteří byli i do aktivit zapojeni. Taktéž společné sdílení vyučovacích 

hodin, či ukázkové hodiny pro mladé dospělé či naopak ještě žáky základních škol 

bylo velmi úspěšné, což se odráží i na zájmu o naši střední školu na příští roky.  

Nejen projekt, ale celý systém vzdělávání žáků školy byl cíleně podporován odborným 

poradenským týmem specialistů (psycholog, mistři odborné praxe, neurolog, zástupce 

zaměstnavatelské sféry, speciální pedagogové apod.). Pedagogové školy rozvíjeli své 

odborné zkušenosti nejen v rámci dalšího vzdělávání, tj. v kurzech a seminářích, ale 

také při odborných stážích ve školách podobného typu a při exkurzích ve firmách.  
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Inovativními prvky projektu bylo především úzké propojení školy s pracovním trhem a 

spolupráce s potencionálními zaměstnavateli žáků se zdravotním postižením.  

Díky projektu vznikly i některé cenné materiály- metodiky, které by mohly pomoci 

podobným organizacím, které mají společný cíl: poskytnout zdravotně postiženým co 

nejvyšší úroveň vzdělání a pomoci jim nalézt další životní cestu, a to tu pracovní. 

Velmi děkujeme všem, kteří nám pomáhali a budeme se těšit na další spolupráci ve 

prospěch našich studentů. 

 

 

3. 6. 2014    Mgr.Bourová Monika, odborný garant projektu 

 

 


