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Dne 11. října 2013 se v Zespółu Szkół Nr 1 Dzierżoniowie konala závěrečná konference nazvaná 

„Využití techniky při výuce praktických dovedností žáků“. Tato konference byla uspořádána 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.  

Závěrečné konference se účastnila delegace naší školy. Partnerská škola celou konferenci organizačně 

zabezpečovala. Mezi účastníky na  polské straně mimo učitelů a žáku školy, byli také představitelé města 

Dzierżoniów Ryszard Szydłowski a Andrzej Wiczkowski a za Powiat  Dariusz Kucharski. 

Naši vyučující seznámili přítomné s různými způsoby využití techniky při výuce praktických dovedností 

žáků. Tvorbu a aplikaci ořízky knižního bloku při výuce knihařů prezentovala Vlasta Tomanová. Její 

kolegyně Dana Faltejsková se věnovala barevné úpravě papíru včetně použitých nástrojů. Za kosmetický 

obor bylo představeno Eliškou Hrochovou hned několik způsobů večerního líčení a barevné typologie 

z pohledu ročních období.  Blok přednášek českých odborníků končila Petra Vaňousová prezentací o 

barvení a melírování vlasů a Radka Navrátilová s přednáškou zkouška citlivosti pokožky. Dále vystoupily 

polští vyučující s přednáškou o různých přístupem k výuce tělocviku. Konferenci ukončila obsáhlá 

prezentace žáků z recipročních odborných stáží a jejich poznatků při získávání praktických dovedností při 

výuce v partnerské škole. Žáci prezentovali výrobky, které si vyrobili při pobytu na dílnách.   

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

V odpoledních hodinách proběhla panelová diskuze a následně se všichni účastníci sešli v jídelně školy a 

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

 

 

 

 

V Lanškrouně   15. 10.  2013       Vypracoval:  Bc. Milan Lédl  
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