
 

 

 

 

 

 
Mikroprojekt „Spolupráce středních škol při programování výukových robotů“ 
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Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis 

 

Chceme-li uspět ve sjednocené Evropě, chceme-li naše občany dobře připravit na úspěšné profesní 
uplatnění, nemůžeme se uzavírat do vlastní ulity a nevidět svět kolem sebe. Dvojnásob to platí pro 
školské instituce zabývající se odborným vzděláváním. Absolventi těchto škol by měli být dostatečně 
jazykově vybaveni a podle možností i seznámeni s jazykově, mentálně i technicky odlišně vybaveným 
prostředím, ve kterém budou mnozí dříve či později hledat nové zkušenosti, profesní partnery, 
spolupráci i kooperaci. 

 
Těchto povinností školy jsme si plně vědomi, a proto se v přiměřené míře snažíme spolupracovat se 
školami v sousedních státech. Zcela mimořádnou úspěšnost vykazuje naše spolupráce s polskou školou  
Zeskół szkół Nr 1 w Dzierżoniowie. 

V současné době realizujeme již čtvrtý projekt v rámci česko-polského Fondu mikroprojektů 
v Euroregionu Glacensis v letech 2007 – 2013 zabývající se spolupráci středních škol při výuce na obou 
stranách hranice.   
 
Cílem čtvrtého společného projektu pod názvem „Spolupráce středních škol při programování výukových 
robotů“ je povzbudit a podpořit přeshraniční spolupráci žáků tak, aby byla rozšířena odborná výuka 
praktických dovedností žáků  odborných i všeobecných předmětů ve spolupráci s partnerskou školou 
v rámci Euroregionu Glacensis na české i polské straně. Projekt vychází z více než  24-leté spolupráce 
mezi SOŠ a SOU Lanškroun a Zespół szkół Nr 1 Dzierżoniów. Obsahuje řadu sportovních akcí, 
výměnných týdenních stáží žáků a pedagogických pracovníků obou škol. Součástí těchto sekání je 
poznávání kulturních a historických památek obou regionů a způsobu života občanů v partnerských 
městech Lanškroun a Dzierżoniów. Výměnné stáže přispívají ke zvýšení praktických a odborných 
činností a k rozšíření jazykové mobility absolventů škol při uplatnění v rámci EU. Praxe pedagogických 
pracovníků na školách rozšiřuje jejich odbornou znalost a metody výuky při přípravě žáků na budoucí 
povolání. Na zobecněné zkušenosti budou moci navázat i další vyučující ostatních odborných předmětů.  
K  propagaci celého projektu využijeme odborné semináře, konference, internetové stránky a regionální 
tisk a televizi. Hmatatelným výstupem bude seminář „Způsob programování výukových robotů“ a 
publikace pod názvem „Sborník odborných přednášek ze semináře“, konference „Využití výukových 
robotů ve výuce“.  Publikace mapující pětadvacetiletou spolupráci našich škol pod názvem „Vzájemná 
spolupráce obou škol“, rozšířená o část fotografií a filmových ukázek ze společných aktivit, které budou 
umístěny na DVD nosiči.  
 
Projekt ve svém vedlejším aspektu slouží k posílení turistického ruchu v těchto příhraničních oblastech. 
Důkazem je i stávající výměna pracovníků obou partnerských škol na prázdninových rekreacích. 
 
Základním aspektem těchto partnerských vztahů je skutečnost, že jsou založeny na dobrovolnosti 
a ochotě pracovníků školy spolupracovat. Bez této vnitřní iniciativy by nebylo možné dlouhodobě 
udržovat partnerské vztahy na současné vysoké úrovni. Tento fakt je i zárukou, že partnerství školy 
i města má velikou budoucnost. Tímto bychom chtěli popřát mnoho štěstí a profesní invence při realizaci 
dalších smysluplných projektů všem zúčastněným osobám. 
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