
CESTOVNÍ  ZPRÁVA  

Spolupráce středních škol při praktických dovednostech žáků    CZ.3.22/3.3.02/11.02818 

Datum cesty: Sportovní den žáku v partnerské škole dne 17. 10. 2012 

Místo konání:  Zespół Szkół Nr1 Dzierżóniow  

Účastníci:  Bc. M. Lédl, Mgr. H. Otava, P. Vaňousová, E. Hrochová, M. Hajnovičová a žáci 

naší školy. 

 

Dne 17. října 2012  se uskutečnil jednodenní „Sportovní den“ našich žáků ze SOŠ a 

SOU Lanškroun v partnerské škole ZS Nr1 Dzierżoniwie v Polsku s pedagogickým 

doprovodem v rámci projektu.   

Programem této stáže byla prohlídka odborných učeben školy a nově opravené 

tělocvičny. Seznámení s tradicemi školy, města a okolí. Během dne sehrát sportovní utkání ve 

volejbale mezi žáky SOŠ a SOU Lanškroun a žáky ZS Nr1 z družební školy. Pak navštívit 

historickou část města v doprovodu polských učitelů a žáků.  

Zájem z řad studentů byl veliký. Z Lanškrouna se odjíždělo v 7.00hodin. Po příjezdu a 

přivítání panem ředitelem školy nám byl promítnut dokument o městě a jeho okolí. Byli jsme 

seznámeni s učebními a studijními obory,  aktivitami školy v oblasti kulturní i sportovní. 

Následovala prohlídka školy a ukázka nově vybavených odborných učeben. Ale to nejlepší 

nás teprve čekalo. Učitelé a žáci se nám pochlubili nově zrekonstruovanou tělocvičnou, ve 

které proběhl zápas ve volejbale mezi smíšeným mužstvem z  Lanškrouna a mužstvem 

chlapců z Dzierżoniówa. Domácí více trénovali, přálo jim i vice štěstí a zaslouženě zvítězili.  

Vítězům byl  předán pohár a medaile za první místo a všichni dostali sladkou odměněnu za 

účast. Po utkání  jsem se posilnili  obědem a vydali se na prohlídku historické části města. 

Celý den bylo velmi krásné počasí a příjemné odpoledne strašně rychle uteklo. 

V podvečer jsme se plni dojmů sešli na večeři a chystali jsme se  směrem do čech. Na 

zpáteční cestě byla v autobuse veselá nálada. Do Lanškrouna  jsem se vrátili unaveni. Akce se 

zúčastnilo 44 žáků a žákyň naší školy, za doprovodu 5 pedagogických pracovníků. 

Díky projektu, který se týká vzájemné výměny žáků a pedagogických pracovníků 

obou škol, jehož pozitivní cílem je se vzdělávaní v teoretických i praktických dovedností ve 

výuce, ale i komunikovat v polském a českém jazyce,  jak pro žáky tak i pedagogy. 

 

V Lanškrouně  19. 10.  2012    

     Bc. Milan Lédl  

Mgr. Hynek Otava  

Petra  Vaňousová 

Eliška Hrochová  

Miroslava Hajnovičová 

 

 

 

   

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis 


