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

Datum cesty: Odborná stáž pedagogů na Politechnice Wroclaw dne 7. 11. 2014 

Místo konání:  Zespół Szkół Nr1 Dzierżoniów, Politechnika Wroclaw 

Účastníci: Ing. Jaroslav Novák, Bc. Milan Lédl, Mgr. Martina Fidlerová, Bc. Jiří Mann, Mgr. Dana 

Minářová 
 

Pokud se něco neustále opakuje, stává se to již pravidlem. A pravidlem se stávají i naše návštěvy na 

Polytechnické univerzitě ve Wroclawi. V rámci projektu Spolupráce středních škol při programování 

výukových robotů.  CZ.3.22/3.3.02/14.04260 jsme tam byli pozvání již počtvrté. Někteří doslovně, 

někteří tam byli poprvé. Z Lanškrouna jsme vyjeli něco po páté hodině ranní a první zastávka byla 

v partnerské škole ZS Nr1w Dzierżoniowie. Zde se k nám přidali pan ředitel školy Alexander Koszela a 

učitel Stanislav Kusz a čekala nás společná cesta na jednu z wroclawských univerzit.  

Celý objekt technických kateder se nachází na jednom místě a po vzoru anglických univerzit se areál 

nazývá „kampus“. Budovy a vybavení jsou nové, moderní a polští kolegové se pochlubí – však mají 

čím. Nejprve došlo na uvítání v pracovně proděkana, kde nám představil jejich fakultu, náplň studia a 

projekty, kterých se účastní. Poté se slova ujal pan děkan, který hovořil o tom, jak různorodé jsou 

jednotlivé generace studentů. Po rozloučení jsme se s průvodcem vydali na prohlídku odborných 

učeben, ve kterých si studenti ověřují teoretické znalosti v praxi, také zde provádí různá měření a 

výzkum pro své projekty. 

 Zážitkem byl i oběd v menze. Ten je zde realizován samoobsluhou ze švédského stolu. Vybíráte si na 

co máte chuť, vše vršíte na talíř, který vám na konci stolu zváží a vy zaplatíte příslušnou sumu.  

Odpoledne jsme věnovali prohlídce města, která se z důvodu špatného počasí omezila jen na náměstí  

s radnicí, pranýřem a dvojicí domů česky zvaných „Jeníček a Mařenka“. Vše jsme si vynahradili 

okružní jízdou po Wroclawi. Po zkušenostech s dopolední cestou (zácpy, opravy silnic), jsme nic 

neriskovali a raději s předstihem vyjeli zpět do Dzierżoniowa. A udělali jsme dobře, počet aut na 

silnicích se v pátečním odpoledni jen zvyšoval. Do Dzierżoniowa jsme přijeli právě na večeři a po 

ubytování v domově mládeže za námi přišli naši polští kolegové z partnerské školy. Setkání bylo jako 

vždy velmi srdečné a přátelské.  

Druhý den jsme se řešily časový plán a společné aktivity ve zbývající části projektu. Vše dohodnuté 

jsme zachytili do přesného harmonogramu s konkrétní zodpovědností. Jeden velikých úkolů nás čeká 

společná závěrečná konference, na které chceme prezentovat naše společné úsilí při zavádění nových a 

zajímavých způsobů výuky v oblasti robotiky. Další plány naší partnerské školy je návštěva většího 

kolektivu pedagogů v Praze, protože na léto plánují poznávací zájezd do našeho hlavního města. 

 Před polednem jsme se vydali směr Lanškroun. Ačkoliv nám počasí nepřálo, po celou dobu bylo 

zataženo, drobně pršelo, inverze byla jak v Čechách, tak i v Polsku, výlet se vydařil. Viděli jsme mnoho 

nového, více poznali Wroclaw a setkali se s polskými přáteli.  

 

V Lanškrouně 12. 11. 2014 Bc. Milan Lédl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 
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