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Dne 22. března 2013 se na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Lanškroun konal seminář 

nazvaný „Způsob výuky při praktických dovednostech žáků“. Tento seminář byl uspořádaný v rámci 

projektu „Spolupráce středních škol při praktických dovednostech žáků “, který naše škola realizuje 

spolu s partnerskou školou ZS Nr 1 Dzierżoniowie a který je financován z Fondu mikroprojektů 

v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská 

republika. 

Zaměřený na způsob výuky ve službových oborech - knihař, kosmetička a kadeřnice. Semináře se 

účastnila vedle vedení a pedagogů také část žáků naší školy. Z polské strany přijeli mimo učitelů 

partnerské školy, také představitelé města Dzierżoniów Ryszard Szydłowski a Andrzej Wiczkowski a za 

Powiat  Dariusz Kucharski. 

Lanškrounští přednášející se věnovali způsobu výuky při praktických dovednostech žáků. Tvorbu a 

aplikaci distanční opory ve výuce knihařů prezentovala Vlasta Tomanová. Její kolegyně Dana Faltejsková 

se pak věnovala technickému zpracování knižní vazby včetně použitých nástrojů. Za kosmetický obor 

bylo představeno hned několik nových přístrojů využívaných v učňovském kosmetickém salonu. 

Přístrojem Belex je možno ošetřovat pleť od hydratace, přes čištění až po šetrný lifting. Učí se s ním 

pracovat jen žákyně třetího a čtvrtého ročníku, a to vždy pod odborným vedením. Lynfomasáž 

s přístrojem Presor, který pomáhá zlepšit stav celulitidy, nadváhy, lymfatických otoků apod. předvedla 

Renata Tučková. Metodu Led Therapy pro zjemnění a šetrné vyhlazení vrásek přiblížila Eliška Hrochová. 

Blok přednášek českých odborníků končila Petra Vaňousová prezentací o barvení a melírování vlasů. 

Seminář uzavřela přednáška Marka Wirtha ze ZS Nr 1 na téma způsoby výuky polských žáků 

modulovým systémem.  

Dopolední program uzavírala prohlídka nových odborných učeben a laboratoří v budově školy. 

V odpoledních hodinách proběhla panelová diskuze a následně se všichni účastníci sešli na Sokolské 

ulici, aby zde byli svědky podepsání smlouvy o další spolupráci mezi školami. Po podpisu smlouvy 

následoval slavnostně laděný společenský večer věnovaný oslavě „Dne učitelů“.  

 

 

 

V Lanškrouně   25. 3.  2013       Vypracoval:  Bc. Milan Lédl  
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