
 

CESTOVNÍ  ZPRÁVA  

 
Spolupráce středních škol při programování výukových robotů CZ.3.22/3.3.02/14.04260 

Datum cesty: Stáž žáků v partnerské škole dne 23. - 27. 3. 2015 

Místo konání:  Zespół Szkół Nr1 Dzierżoniów 

V týdnu od 23. – 27. 3. 2015 proběhl výměnný pobyt žáků druhého a třetího  ročníku oboru kadeřník  

mezi naší školou a školou ZS Nr 1 w Dzierżoniowie v Polsku. Cílem akce bylo seznámit se s pedagogy, 

žáky, ale především se způsobem a obsahem výuky v partnerské škole. 

Po příjezdu do města, jsme se hned ubytovali v penzionu v nádherném a klidném prostředí. Pak 

jsme přejeli ke škole, kde na nás čekal a mile přivítal ředitel školy Zespol Szkól Nr 1 - mgr inż. 

Alexander Koszela. Shlédli jsme video o partnerské škole a historii města Dzierżoniów. Dostali jsme 

časový program na celý týden. 

Prohlédli jsme si školu a odborné učebny, kde budeme zapojeni do výuky. Následoval oběd ve 

školní jídelně s panem ředitelem. Na odpoledne v průběhu stáže jsme měli připravený program, návštěvu 

Dzierzoniowské radnice s radniční věží, kde byl úžasný výhled na celé město. Také nás naše milé 

průvodkyně vzaly do razírny mincí, kde si děvčata na památku vyrazily vlastní památeční minci s logem 

města. Navštívily jsme i výstavu vitráží v městkém muzeu, které nás velice nadchlo. Celou dobu se o 

nás staraly učitelky Bożena Peninska a Iwonoa Matyja.  

 Odpoledne jsme s děvčaty trávily v kadeřnických salónech, kde se žákyně seznamovaly s 

novými pomůckami, přípravky a technologickými postupy ze svého oboru. Dva salóny byly 

v Dzierzoniowie, a jeden v sousedním městečku, vzdáleném 5 km v Bielawie. Do Bielawy jezdily tři 

žákyně školním autem hostitelské školy. 

Ve středu jsme jely na výlet do Chorzowa, kde je postavení krásné planetárium,  ze kterého 

máme mnoho zážitků při sledování noční oblohy a planet. Taktéž jsme absolvovaly jízdu na vyhlídkové 

lanovce u planetária.. 

Během pobytu nám partnerská škola postupně představila výuku při programování robotických 

stavebnic což nás velice zaujalo,  jako například přemisťování předmětu minimanipulátorem nebo jízdu 

robota po černé čáře. Všichni se snažily porozumět a domluvit se, a to za každou cenu! Zvládly to 

skvěle, pomocí rukou, tužky vše zvládli na jedničku. 

Žákyně se snažily porozumět a domluvit se, samozřejmě, že nejlépe se jim dařilo mluvit česky 

za pomocí rukou. Každý den jsme měly přístup na internet v hostitelské škole. V pátek ráno jsme se 

vydaly naposledy do kadeřnických salónů, a na poslední výuku polského jazyka.  

Výměnný pobyt dle mého názoru zcela splnil své poslání, žáci si rozšířili obzor nejen z hlediska 

výukových robotů, ale vyzkoušeli si i práci v neznámém prostředí na dopředu neznámých projektech, 

což je velmi hodnotná příprava na jejich budoucí profesi. 

Žákyním se pobyt velice líbil i přesto, že měly ze začátku problémy se dorozumět. Odnesly si 

spoustu nových zážitků a poznatků, nové kamarády, ale co bylo nejdůležitější, že jsme se poznali mezi 

sebou. 

 

V Lanškrouně 30. 3. 2015 Martina Klonová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis 


