
 

 

 

CESTOVNÍ   ZPRÁVA  

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

Datum cesty: Stáž žáků v partnerské škole dne 20. - 24. 5. 2013 

Místo konání:  Zespół Szkół Nr1 Dzierżóniow 

 
V pondělí dne 20. 5. 2013 odjelo sedm žákyň z naší školy oboru – kadeřnice na odbornou týdenní 

výměnnou stáž do Polské republiky do města Dzierżóniow. Tyto žákyně byly z druhého ročníku 

tohoto oboru. 

Po příjezdu, nás velice hezky přivítal ředitel školy – Zespol Szkól Nr 1 -  mgr inż. Alexander 

Koszela,  shlédly jsme video o partnerské škole a městě Dzierzoniow. Také jsme byly seznámeny 

s časovým program na celý týden. 

 

Poté jsme se ubytovaly, a to docela daleko, (30 minut rychlou chůzí od školy) v hotelu s názvem 

„OSiR“ Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierzoniówie a už spěchaly na oběd. Následoval oběd, po 

kterém jsme si prohlédly kadeřnické salóny, ve kterých jsme měly každý den trávit odpolední čas 

z tohoto pobytu, a také historickou část města. 

 

Úterý – pátek byl pro žákyně pracovní, ale také poznávací. Každé ráno jsme měly výuku polského 

jazyka. Výuka probíhala s polskými žáky. Zažily jsme u toho spoustu legrace. Asi nejlépe hodnotím 

čtvrtek, kdy děvčata měla za úkol přeložit polskou báseň do českého jazyka a poté ji zazpívat. 

Každé žákyni byl nápomocen jeden polský žák, a zajímavé bylo, že každý píseň přeložil jinak, 

ovšem zpěv v polském jazyce se jim povedl. Odpoledne jsme si zahráli přátelský turnaj ve volejbale 

s našimi hostiteli. 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 partnerské školy. 

 

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 partnerské škole. V pátek ráno jsme se 

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

rozloučení a odjezd domů. 

 

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

spoustu nových zážitků a poznatků ze svého oboru, nové kamarády a poznaly se také lépe mezi 

sebou. 

 

 

 

V Lanškrouně 27. 5. 2013                                       Petra Vaňousová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis 


