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Mikroprojekt „Spolupráce středních škol při výuce žáků“ 
CZ.3.22/3.3.02/08.00209 

 
 
 

Je financován z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká Republika – Polská Republika 
 
Cílem společného projektu je povzbudit a podpořit přeshraniční spolupráci tak, aby byla 
rozšířena odborná a vícejazyčná výuka odborných předmětů v partnerské škole v rámci 
Evroregionu Glacensis na české i polské straně. Projekt přispívá k rozvoji spolupráce v oblasti 
přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměně mládeže, studentů, žáků, 
vědeckých a pedagogických pracovníků, což jsou vhodné aktivity českopolského Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007 – 2013. 
 
Vychází z 18-ti leté spolupráce SOŠ a SOU Lanškroun a Zespółu szkół Nr 1 Dzierżoniow. 
Obsahuje řadu výměnných stáží žáků a pedagogických pracovníků obou škol, nedílnou 
součástí těchto sekání je poznávání kulturních a historických tradic obou regiónů a způsobu 
života občanů v partnerských městech. Výměnné stáže přispívají ke zvýšení odborné a 
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 předmětů. K propagaci 
celého projektu využijeme internet a regionální příloh v celostátním tisku. Konkrétním výstupem 
bude seminář „Způsob výuky odborných předmětu“, publikace pod názvem „Sborník odborných 
přednášek“ a konference „20. výročí partnerské spolupráce české a polské školy“ s publikací 
„Dvacetileté partnerství“. Součásti bude DVD s fotografiemi z průběhu 20 let spolupráce. 
Prostředky získané z grantu budou použity na zajištění všech těchto cílů. 
 
Projekt je přímo a reálně zaměřen na partnerskou spolupráci dvou středních škol v Euroregionu 
Glacensis. Pozitivní zkušenosti s odbornou výukou žáku budou přenášeny publikační a 
osvětovou činností na další školské subjekty v polské i české části regionu. Projekt přispěje k 
prohloubení kvality výuky a výchově odborně zdatných pracovníků, kteří obstojí v průmyslových 
závodech. Sblížení žáků a pedagogu po stránce kulturní a lidské je samozřejmé. 
 
Očekáváme, že realizace projektů posílí přeshraniční spolupráci škol při výuce odborných 
předmětů a přinese poznání kulturních a historických tradic obou regionů. Pozitivní zkušenosti 
partnerských škol v jazykové komunikaci žáků vyvolají motivaci dalších pedagogických 
pracovníků po docílení podobných efektů. Zahraniční stáže poskytují žákům zkušenosti s 
orientací v cizím prostředí, možnost komunikace v cizím jazyce, seznámení se s výukovými a 
pracovními podmínkami v jiné škole. Tím se nesporně zvyšuje odborná i jazyková mobilita 
absolventů školy při hledání pracovního uplatnění nejen v rámci vlastní země, ale i celé EU. 
 
 
 



 
 
 
 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis 

 2

 
Popis realizace mikroprojektu „Spolupráce středních škol při výuce žáků“ 

 
 Koordinační porada se všemi zúčastněnými partnery. 

Porada se uskutečnila v Lanškrouně dne 27. března 2009. 
Byly zde ustaveny redakční skupiny pro přípravu obou 
publikací a skupina pro přípravu semináře a konference. Byl 
upřesněn program stáží žáků a pedagogických pracovníků, 
stanovena jejich podrobná náplň, včetně přípravy dotazníků 
pro vyhodnocení prováděných akcí a způsoby jejich 
financování. Byla dopracována společná smlouva mezi 
oběma partnery  a podepsána řediteli škol.  
 
 

Výměnná stáž žáků  
Ve dnech 11. až 15. května 2009 se uskutečnila reciproční 
odborná výměnná týdenní stáž 7 žáků z každé školy s jedním 
pedagogickým pracovníkem. Jednou z náplní odborné stáže 
v SOŠ byla praktické cvičení v laboratořích Mechatroniky  a 
sestavení stavebnice rozhlasového přijímače dle navržené 
dokumentace ve spolupráci s našimi žáky v dílnách SOŠ a 
SOU Lanškroun. Naše žákyně v tom samém termínu 
navštívily partnerskou školu v Dzierzoniowie, kde byly na 
odborné stáži v kadeřnických salonech. Tento způsob 
přispívá k oboustranné výměně odborných zkušeností při 

společné práci.  
 
Hodnocení průběhu projektu 

Ve dnech 9. a 10. června 2009 se v ZS Nr1 Dzierzoniowie  
sešlo vedení partnerských škol včetně manažera projektu, ke 
kontrole a hodnocení průběhu projektu a k přijetí konkrétních 
opatření k zajištění všech zbývajících společných úkolů. Další 
otázky naší spolupráce jsme probrali při společné pracovní 
večeři.  
 
 
 
 

 
Návštěva  pedagogů na Politechnice Wroclaw pracoviště v Legnici 

V rámci projektu dne 8. září 2009 se sešlo na společném 
jednání vedení obou partnerských škol. Zde se probral 
postup organizování semináře v SOŠ Lanškroun.  Dne 9. září 
2009 navštívili pedagogové odloučené pracoviště 
Politechniky Wroclaw v městě Legnici. Na univerzitě nás 
přivítal pan ředitel. Po úvodním slovu nás seznámil s historií 
univerzity i s vyučovanými obory. Umožnil nám prohlídku 
budovy. Jejich univerzita je zaměřena na technické obory a 
mají zde velmi dobře vybavené laboratoře.  
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Seminář pod názvem „Způsob výuky odborných předmětu 

Na výuku odborných předmětů byl zaměřen seminář pod 
názvem „Způsob výuky odborných předmětů“, s následně 
vydanou publikací „Sborník odborných přednášek“, které na 
tomto mezinárodním semináři  zazněly. Seminář se konal 25. 
září 2009 a zahájil jej ředitel školy Ing. Jaroslav Novák a dále 
vystoupili přítomní zástupci měst Lanškrouna a 
Dzierżoniowa. Organizaci a průběh semináře měl na starosti 
Bc. Milan Lédl. Z přítomných středních škol zde byli zástupci 
SOŠ S a E, SOU Pardubice, Střední školy technické z České 
Třebové a partnerská škola ZS Nr1  Dzierżoniow. Za vysoké 

školy vystoupily VUT Brno, TU Liberec a Politechnika Wroclaw.  Všichni účastníci obdrželi 
publikaci zdarma včetně malého občerstvení.  

 
 
 
Výměnná stáž žáků Zespól Szkól Nr 1 Dzierżoniów a SOŠ a SOU 
Lanškroun 

Dne 6. října 2009 proběhla v SOŠ a SOU Lanškroun 
jednodenní reciproční návštěva skupiny žáků a  
pedagogických pracovníků z partnerské školy. Návštěva byla 
zaměřena na exkurzi a prohlídku odborného vybavení školy. 
V odpoledních hodinách bylo sehráno sportovní utkání ve 
volejbalu mezi žáky obou škol. Přítomní se účastnili v aule 
školy workshopu na téma „Společné a odlišné tváře našich 
regionů“. Zprvu se žáci před sebou ostýchali, ale díky našim 
pedagogům se diskuze rozeběhla do zajímavých témat. 
Tento způsob přispívá k oboustranné výměně zkušeností pro 

větší skupiny žáků jednotlivých škol. 
 
 
 
Výměnná  stáž žáků Zespól Szkól Nr 1 Dzierżoniów a SOŠ a SOU 
Lanškroun 

Dne 13. října 2009 proběhla v Zespól Szkól Nr 1 Dzierżoniów 
jednodenní reciproční návštěva skupiny žáků a  
pedagogických pracovníků z naší školy. Návštěva byla 
zaměřena na exkurzi a prohlídku odborného vybavení školy. 
V odpoledních hodinách bylo sehráno sportovní utkání ve 
volejbalu mezi žáky obou škol. Přítomní se účastnili 
v konferenčním sále školy workshopu na téma „Organizace 
volnočasových aktivit v našich školách“. Objevilo se zde 
mnoho společných názorů na čas, který žáci tráví ve škole i 
mimo ni.  Tento způsob přispívá k oboustranné výměně 

zkušeností pro větší skupiny žáků jednotlivých škol. 
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Výměnná stáž  pedagogických pracovníků v partnerské škole 
 

Dne 16. a 17. října 2009 se uskutečnila dvoudenní výměnná 
stáž 9 pedagogických pracovníků v Zespól Szkól Nr1 
Dzierżoniów. Náplní této stáže byla konzultace o způsobu 
výuky odborného předmětu Mechatronika na polské škole. 
Učitelé si vyměnili tematické plány z jednotlivých kapitol 
výuky. Dále upřesnili odborné zaměření stáží a rozsah výuky 
žáků při odborných stážích. Tímto se naskýtá možnost 
odborné výuky našich žáků v odborných učebnách pod 
vedením zkušených pedagogických pracovníků..    
 

Výměnná stáž žáků  
Ve dnech 19. – 23. října 2009 se uskutečnila odborná 
výměnná týdenní stáž 7 žáků z každé školy s jedním 
pedagogickým pracovníkem. Jednou z náplní odborné stáže 
v SOŠ a SOU Lanškroun bylo praktické cvičení 
v laboratořích a sestavení stavebnice rozhlasového 
přijímače dle navržené dokumentace ve spolupráci s našimi 
žáky v dílnách. Tento způsob přispívá k oboustranné 
výměně odborných zkušeností při společné práci. 
 
 

Konference „20. výročí partnerské spolupráce české a polské školy“ 
v Lanškrouně 

Konference se uskutečnila dne 26. března 2010.  Skládala 
se ze dvou rovnocenných částí -  pracovní v dopoledních 
hodinách a společenské ve večerních. Dopoledního setkaní 
se konalo v aule školy  za účasti   českých pracovníků ze 
SOŠ Lanškroun. Dále byla přítomna delegace Zespólu Szkól 
Nr1 Dzierżoniów a obou partnerských měst. Konference  
byla zaměřena na společné zrekapitulování a zhodnocení 
uplynulých dvaceti let spolupráce. V pracovní části programu 
vystoupili pozvaní hosté z partnerské školy, představitelé 
města a kraje  a společenských organizací včetně zástupců 

regionu. 
Na začátku druhé části, která byla ve Společenském domě, 
vystoupili ředitelé obou partnerských škol a pracovníci, kteří 
měli na starost organizaci celé spolupráce. Dále byli oceněni 
pracovníci obou škol pamětními listy, jako poděkování za 
dlouholetou vzájemnou spolupráci a pomoc při rozvoji 
přeshraničních vztahů. Přítomni byli čeští a  polští pracovníci 
z obou škol a pozvaní hosté. Následovala společenská část 
akce včetně občerstvení s bohatým doprovodným 
programem. Každý účastník dostal bezplatně publikaci „20. 
výročí partnerské spolupráce české a polské školy“. 
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Výměnná stáž žáků  
Ve dnech 10. až 14. května 2010 se uskutečnila reciproční 
odborná výměnná týdenní stáž 7 žáků z každé školy s jedním 
pedagogickým pracovníkem. Jednou z náplní odborné stáže 
byla praktická cvičení v laboratořích a sestavení stavebnice 
rozhlasového přijímače dle navržené dokumentace ve 
spolupráci s našimi žáky v dílnách SOŠ a SOU Lanškroun. 
Přítomní žáci se zúčastnili na domově mládeže workshopu 
na téma „Porovnání moderního pojetí výuky v obou školách.“ 
Tématem diskuse bylo moderního vybavení v laboratořích, 
možnost praktických ukázek a zapojení průmyslových firem 

do výuky. Tento způsob přispívá k oboustranné výměně odborných zkušeností při společné 
práci. 

 
Závěrečné setkání a zhodnocení průběhu projektu a schválení  
závěrečných dokumentů 

Všichni organizátoři a spolupracovníci projektu se sešli ve 
dnech 7. – 8. června 2010 na závěrečné hodnotící schůzce 
v SOŠ a SOU Lanškroun. Zde byly předloženy a uzavřeny 
závěrečné zprávy k vyúčtování projektu pro poskytovatele. 
Jednání se účastnili čeští a  polští zástupci partnerské školy. 
Po skončení tohoto mikroprojektu naše předchozí 
dlouhodobé vztahy nezaniknou, ale budou se dále rozvíjet 
s další nastupující generací žáků i učitelů. Tato práce nikdy 
nekončí, neboť žáci se neustále v průběhu jednoho roku 
mění, jedni ve čtvrtých ročnících ukončí studium, druzí v září 

opětně přicházejí do prvních ročníků školy. Všechny  společné  aktivity  a výměnné stáže se 
dají zopakovat s novými studenty obou škol a obohatit o další zkušenosti a nápady. 
 
 


