
      
 

Správa	z	mobilitnej	akcie	
Česká	republika	
10.4.2011	–	15.4.2011	

 
1. deň 11.4.2011 - Institut Euroschola, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec 

 
Predstavenie hostiteľskej organizacie: 

Institut Euroschola – je akreditovaná vzdelávacia organizácia, ktorá je na trhu už 11 rokov. 
- je to centrum pre cezhraničnú spoluprácu 
- organizácia, ktorá pracuje a europských projektoch 
- organizácia, ktorá je inciátorom rozvojových projektovv oblasti ľudských zdrojov 
- organizácia, ktorá je členom Asociácie vzdelávania dospelých v ČR 
 
Činnosť Institutu Euroschola: 

Ponúkajú:  
- firemné vzdelávanie v oblasti mäkkých zručností 
- teambuildingové kurzy 
- vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných technológií 
- nové metódy riadenia vo verejnej správe 
- vzdelávanie v problematike projektového manažmentu 
- zapojenie do cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce 
 
Klienti Institutu EUROSCHOLA 
- firemní zákazníci 
- verejná správa 
- pedagógovia 
- verejnosť 
 

Projekty v oblasti vzdelávania dospelých boli zamerané na: 

- Stratégie NNO /Stratégie spolupôsobenia NNO na území Těšínského Slezka/ 
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/Projekt spočíval v zapojení českých a poľských mimovládnych organizácií do tvorby 
spoločnej spolupráce. Pridanou hodnotou projektu boli kurzy ďalšieho vzdelávania 
a rozvoja pracovníkov NNO/ 
 

- Mobilné vzdelávanie /Realizácia  počítačových rekvalifikačných kurzov pre osoby so 
zdravotným postihnutím/ 

 
- E-kompetencie /Realizácia rekvalifikačných kurzov pre uchádzačov o zamestnanie/ 

projekt „E.-kompetence pro novou ekonomiku“ -  cieľom projektu bolo pripraviť 
nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na požiadavky zamestnávateľov v oblasti 
informačných a komunikačných technológiách. Výstupom tohto projektu bola aj Analýza 
potrieb uchádzačov o zamestnanie. Cieľom analýzy bolo zistiť bariéry pri hľadaní 
zamestnania, dôvody neúspechu vo výberových konaniach a dopyt po službách 
zamestnanosti. Z analýzy vyplýva, že najväčšou bariérou pre získanie zamestnania je 
nedostatok pracovných miest, starostlivosť o dieťa, nedostatočná kvalifikácia uchádzačov, 
nedostatočná prax, nedostatočné a chýbajúce zručnosti, vysoký počet uchádzačov o voľné 
miesta, nedostatočná jazyková vybavenosť. 

 
- Analýza DVPP /Projekt zameraný na analýzu postupov vzdelávania, právne 

a administratívne obmedzenie na oboch stranách hraníc euroregiónu. Projekt bol 
realizovaný v Eurorebióne Těšínske Slezsko/  

 
Okrem spomenutých projektov Institut EuroSchola realizoval iné projekty, ktoré boli 
zamerané na podporu celoživotného vzdelávania. Projekty boli realizované v oblasti ľudských 
zdrojov pre študentov, pedagógov, pracovníkov verejnej správy a nezamestnaných. 
 
 
Základné rysy vzdelávania dospelých v ČR, s akcentom na cezhraničný región: 

V tejto oblasti je vytvorená spolupráca v oblasti vzdelávania, rozvoja hospodárstva 
a zvyšovanie zamestnanosti. Hlavnou aktivitou projektu je podpora spoločného vzdelávania 
zástupcov verejných subjektov ako aktívneho nástroja na podporu spolupráce v SK-CZ-PL 
prihraničie. Táto vzdelávacia aktivita je určená zamestnancom, municipalit a krajov. V tejto 
oblasti ponúka Euroschola tréningové aktivity, ktoré obohatia samotných účastníkov kurzu 
a vytvoria priestor k vzájomnému benchmarkingu. 
Cieľovú skupinu tvoria: 
Praacovníci verejnej správy samosprávy Moravskosliezkeho kraja, Zlínskeho, Trenčianskeho 
a Žilinského samosprávneho kraja a pedagogickí pracovníci. 
 
 
Projekty, ktoré inštitúcia realizovala  v oblasti vzdelávania dospelých boli zamerané  na: 

- Kurzy zamerané na nové metódy riadenia vo verejnej správe 
- Kurzy zamerané na transfer mäkkých zručností 
- Kurzy zamerané na rozvoj IT vedomostí a zručností 
- Kurzy zamerané na moderovanie tvorbu spoločných cezhraničných projektov 
- Anglický jazych pre verejnú správu 
- Kurzy špecifických vedomostí potrebných pre uskutočňovanie CBC 
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2. deň 12.4.2011 - Institut Euroschola, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec 
 
Predstavenie STEEL IT – Podnikateľský inkubátor 

Podnikateľský inkubátor STEEL IT je prevádzkovaný Inštitútom EuroSchola a viac než 13 
ďalšími partnermi verejného a súkromného sektora. Celé partnerstvo vedie Inštitút 
EuroSchola. 
 
Cieľom projektu je vytvoriť podnikateľský inkubátor so zameraním na oblasť informačných a 
komunikačných technológií a novú ekonomiku. Dôraz bol kladený predovšetkým na 
inovatívne a novo vznikajúce spoločnosti z nových dynamicky sa vyvíjajúcich odvetví, 
predovšetkým IKT. Zámer zariadiť inkubátor pre začínajúcich podnikateľov je vyústením 
aktivít Hospodárskej rozvojovej agentúry Třinecka a Institutu Euroschola, vďaka ktorej boli 
v Třinci zriadené pobočky 2 fakúlt Vysokej školy banskej – Technické univerzity Ostrava – 
Fakulty strojnej a Fakulty Metalurgie a materiálového inžinierstva a konzultačného strediska 
súkromnej vysokej školy podnikania. Projekt je určený predovšetkým pre absolventov 
vysokých škôl so zameraním na oblasť informačných a komunikačných technológií, 
akademikov, ale tiež drobných podnikateľov a podnikavcov s inovatívnym myslením, ktorí 
by  svoj nápad premenili v business. 
 
Ciele: 

- podpora prenosu nových nápadov a poznatkov z oblasti IKT do praxe a vytvorenia 
zodpovedajúcich podmienok pre začatie podnikania v tejto oblasti.  

- podpora smerovaná predovšetkým na čerstvých absolventov a začínajúcich a mladých 
podnikateľov v oblasti ICT 

- udržať v regióne mladých talentovaných odborníkov a tým pomôcť zvrátiť negatívny 
trend odlivu čerstvých absolventov do iných krajov, alebo do zahraničia 

- podpora malého a stredného podnikania 
 
Projekt je situovaný na 6 poschodí v hoteli Steel v Třinci. Bolo vybudovaných 20 
inkubačných jednotiek. Začínajúci podnikatelia ich majú k dispozícii kompletné vybavenie 
vrátane špičkových informačných a komunikačných technológií. 
 
Pre existujúce regionálne podniky je hlavný význam projektu predovšetkým v možnosti 
spolupráce a využitia kapacít začínajúcich odborníkov v inkubátore pre efektívnejšie využitie 
poznatkov IKT a ďalších nových sektorov v rámci svojej podnikateľskej činnosti. 
 
Hlavné výstupy: 

- kompletne zrekonštruovanie 6. poschodia hotela 
STEEL 

- vybudovanie 20 inkubátorových jednotiek 
- vytvorenie 30 vysoko kvalifikovaných 

pracovných miest do 5 rokov od začatia projektu 
- rozvoj informačných a komunikačných 

technológií v Těšínskem Slezsku 
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- zatraktívnenie celého regiónu, akcelerácia ekonomického rastu a trvalo udržateľný rozvoj 
- zastavenie odchodu mladých odborníkov z Moravskoslezského kraja 
 
 
r. 2007 – otvorenie Podnikateľského inkubátora 
- dôraz na marketing – získavanie začínajúcich podnikateľov 
Súčasnosť: 
- 85 – 90% vyťaženosť /9 začínajúcich firiem, 7 komerčných firiem/ 
- do inkubátora začínajú vstupovať aj ľudia nad 30 rokov, ktorí majú pracovné skúsenosti 

vo firmách 
- sledovanie nových trendov 
- poskytovanie bezplatného poradenstva pre začínajúcich podnikateľov a firmy založeného 

na individuálnom prístupe 
 
 
Realizované projekty: 

Neboj sa podnikania 

Hlavný cieľ projektu - vytvorenie moderných 
cezhraničných tréningových nástrojov na podporu 
začatia podnikania, rozšírenie podnikania do 
susedného štátu, zdieľanie týchto nástrojov, ich 
pilotné overenie a rozšírenie. 

Cieľová skupina: 

- študenti VŠ a odborných SŠ z Čiech 
a Slovenska 

Ciele: 

- zvýšenie konkurencieschopnosti formou tréningu podnikateľských zručností  
- podpora podnikania mladej generácie 
 
Projektom podporujú podnikanie mladej generácie a zároveň iniciujú záujem o partnerskú 
krajinu. Pre mladých ľudí je to nová príležitosť ako prepojiť vedomosti získané v rámci 
výučby s praktickou skúškou podnikania formou simulačnej hry. Súčasťou projektu sú 
semináre vedené odbornými konzultantmi. Medzinárodná úroveň projektu dáva tomuto 
konceptu možnosť porovnať svoj podnikateľský zámer s kolegami za hranicami. Dôležitým 
prvkom je motivácia k samostatnej práci, komunikačným zručnostiam a flexibilite. 
 
Spoločne pre inováciu 

Hlavný cieľ projektu - vytvorenie koordinovaného cezhraničného prístupu k nástrojom 
podpory inovatívneho podnikania. 
- zintenzívnenie spolupráce medzi cezhraničnými regiónmi v oblasti podpory inovačného 

podnikania 
- zlepšenie informačnej databázy firiem vo všetkých zapojených regiónoch 
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- vytvorenie podkladov pre trvalé udržateľný hospodársky rozvoj založený na podpore 
inovačného podnikania 

Pozn.: Mladí ľudia málo využívajú služby, pre začínajúceho podnikateľa/firmu je ťažké 
získať prvú zákazku. Moravskosliezsky kraj je „kraj zamestnancov“, najväčší 
zamestnávateľ – Třiněcké železiarne, od toho sa odvíja vzdelanie ľudí – SŠ hutnícke. 
 

Akadémia cezhraničného vzdelávania zamestnancov samosprávy /spolupráca so SR/ 

Cieľom projektu je vytvorenie spolupráce v oblasti vzdelávania, rozvoj hospodárstva 
a zvyšovanie zamestnanosti. 

Hlavná aktivita projektu - podpora spoločného vzdelávania zástupcov verejných subjektov 
ako aktívneho nástroja na podporu spolupráce v SR - ČR prihraničí. 
 
Cieľová skupina: 

- pracovníci verejnej správy a samosprávy Košického, Zlínskeho, Trenčianskeho a 
Žilinského samosprávneho kraja 

- pedagogickí zamestnanci 
Kurzy: 

- Mäkké zručnosti 
- IT kurzy 
- Ako písať projekty 
- Nové metódy riadenia vo verejnej správe 
- Anglický jazyk pre verejnú správu 
- Supertím 
 
Ing. Lukáš Kisza - projektový asistent, lektor vzdelávania – tvorí a administruje projekty, 
zároveň sa venuje projektom, ktoré sú zamerané na ekológiu, aktivizáciu mladých ľudí 
k ekologickému mysleniu. 
 
- školenia prebiehajú zážitkovou formou 
 
Témy školení: 

- Teambuilding 
- Mäkké zručnosti 
- Manažment 
 
Cieľové skupiny: 

 pedagogickí pracovníci 
 manažéri 

 firmy 
 školy 

 
 
- ideálny počet účastníkov – 12 /vzdelávanie prebieha aj s väčšími skupinami v počte 30 

účastníkov/ 
- aktivity – nastavujú sa na základe cieľov vzdelávaní 
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Priebeh vzdelávania: 

1. Úvod  
2. Icebreak – aktivity realizované v prírode 
3. Ciele 
4. Metódy – Outdoorburger“ 
5. Očakávania – KUFOR /každý účastník napíše na kufrík, čo si chce zo vzdelávania 

odniesť/ 
6. Kódex/pravidlá 
7. Program 
8. Záver – DESATORO, vyplnenie dotazníka 
 
Praktické ukážky – hra TROJUHOLNÍK – zameraná na teambuilding, hry zamerané na 
ekologické myslenie. 
 
 

 

Prehľad manuálu pre tréningové programy a manuály pre 
nasledujúce kompetencie: 

Prakticky sme si vyskúšali prácu s didaktickými oporami, 
s ktorými pracuje hostiteľská organizácia EUROSCHOLA 
v oblastiach: 

- kompetencie ku kooperácii 
- použitie prvkov zážitkovej pedagogiky 
- icebreakers 
 
 
 
 
3. deň 13.4.2011 - Úrad práce Frýdek Místek 
 
Návšteva Úradu práce vo Frýdku - Místku zameraná na výmenu skúseností v oblasti 
výberu účastníkov pre rekvalifikačné kurzy a evaluácia ich úspešnosti 

Rekvalifikácie so svojím zameraním, podobne ako v uplynulých rokoch, 
prispôsobovali požiadavkám trhu práce a štruktúre voľných pracovných miest. 
Využívali sa nielen pre získanie novej alebo rozšírenie existujúcej kvalifikácie, ale tiež 
k jej zvýšeniu a prehĺbeniu, vrátane udržiavania a obnovovania. 
V roku 2010 bolo do rekvalifikácie zaradených 72 649 osôb (o 28 295 osôb viac 
ako v roku 2009), z toho 4 743 účastníkov pokračovalo v rekvalifikácii začatej 
v roku 2009. K výraznému nárastu počtu účastníkov rekvalifikácie došlo predovšetkým 
vďaka realizácii Národného individuálneho projektu Rekvalifikácia a poradenstvo, realizáciu 
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regionálnych individuálnych projektov a grantových projektov financovaných z Európskeho 
sociálneho fondu. 
 
Najpočetnejšími skupinami v rekvalifikácií boli osoby: 
- vek 30 - 34 rokov (14,3%)  
- vek 35 - 39 rokov (14,4%) 
 
- s vyučením (37,9%) 
- s ÚSO vzdelaním s maturitou (23,7%) 
- ľudia bez ukončeného vzdelania alebo so základným vzdelaním (16,3%) 
 
V súvislosti s pretrvávajúcim nízkym počtom voľných pracovných miest 
a súčasným očakávaným rastom ekonomiky boli rekvalifikácie viac previazané 
s ponukou voľných miest v príslušných regiónoch.  
 
Rekvalifikácie: 
- rozširujúce kvalifikáciu (35,4%) 
- profesijné rekvalifikácie pre robotníkov (28,8%) 
 
 
Najčastejšie realizované odborné rekvalifikácie v oblastiach: 
- strojárstvo 
- doprava 
- účtovníctvo a administratíva 
- služby 
- sociálna starostlivosť 
- zdravotníctvo 
- gastronómia 
- obchod 
 
Účinnosť rekvalifikácií (tj pracovné uplatnenie uchádzačov o zamestnanie do 
12 mesiacov od ukončenia rekvalifikácie) sa zvýšila o 11,5 p.b. na 43,8% (v roku 2009 bola 
32,3%). 
 
Úspešnosť rekvalifikácií: 
- ženy - cca 41,1% 
- absolventi škôl - 56,8% 
- mládež do 20 rokov - 42,1% 
 
V roku 2010 úrady práce vyčerpali na rekvalifikácie 582 261 tis. Kč. Z celkového objemu 
bola prevažná časť prostriedkov /485 586 tis. Kč/  vynaložená na rekvalifikácie v rámci 
projektov OP LZZ. Priemerné náklady na jedného uchádzača o zamestnanie 
rekvalifikovaného v rámci jedného rekvalifikačného kurzu boli cca 7 900 Kč. 
 
Poradenské činnosti boli v roku 2010 zamerané predovšetkým na ťažko umiestniteľné 
skupiny - osoby so zdravotným postihnutím, mladí ľudia vo veku do 20 rokov, dlhodobo 
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nezamestnaní, osoby so žiadnou alebo nízkou úrovňou kvalifikácie, osoby nad 50 rokov, 
osoby starajúce sa o deti do 15 rokov a osoby prepustené v dôsledku ekonomickej krízy v 
snahe pomôcť im pri hľadaní nového pracovného 
uplatnenia, umožniť návrat do školského systému alebo doplniť vzdelanie 
a sprostredkovať ďalšie sociálnu integráciu.  
 
Návšteva rekvalfikačných kurzov v oblasti IKT, realizovaných frýdecko-místeckým 
Inštitútom IT 

Lektor pán Peter Maslák so svojou manželkou pani 
Stanislavou Maslákovou v spolupráci s Úradom 
práce realizujú rekvalifikačné kurzy v oblasti 
informačno-komunikačných technológii. Po 
úvodnom predstavení sa zahraničných lektorov nám 
poskytli dôležité informácie o realizácii týchto 
kurzov. Kurzy realizuje 8 lektorov. Okrem Frýdka 
Místka tieto kurzy sú možné aj pre záujemcov na 
Úrade práce v Ostrave. Dozvedeli sme sa, že 
cieľovými skupinami ponúkaných kurzov sú 
nezamestnané osoby, zamestnaní, študenti, 

absolventi škôl, účastníni rôznych firiem vo veku od 20 do 55 rokov.  Účastníci prichádzajú 
na základe ponúk Úradu práce, na základe firiem v rámci školenia a na vlastnú žiadosť. 
Následne absolvujú výberové konanie vo forme dotazníka a pohovoru a po ich vybratí sa 
začne realizovať kurz.  
 
Podľa aktuálnych nadobudnutých počítačových zručností sa účastníci delia do troch 
kategórii: 

1. Základný počítačačový kurz pre 
začiatočníkov 

- určený pre osoby s úplnou neznalosťou práce 
na počítači. Cieľom je naučiť účastníkov 
kurzu základy počítačovej gramotnosti. Práca 
s počítačom, operačný systém Windows, MS 
Word- písanie na počítači, MS Excel- práca 
s tabuľkami, komunikácia a internet. Kurz trvá 
cca 40hod.  

2. Základný počítačačový kurz pre 
pokročilých 

- kurz je určený pre mierne pokročilých užívateľov počítača , ktorí sa chcú zlepšiť v práci v 
programe MS Word, MS Excel,  obsluha internetu a práca v programe PowerPoint 

4. ECDL – tzv. európsky počítačový „vodičák“ 
- určený pre účastníkov, ktorí majú zvládnuté predchádzajúce počítačové zručnosti opísané 

v prvých dvoch kurzoch. Kruz trvá 1 mesiac. Po ukončení účastník obdrží medzinárodný 
certifikát, ktorý deklaruje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval medzinárodne testy 
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a aktívne zvláda základné praktické zručnosti pre všestrannú a efektívnu prácu 
s počítačom. Uchádzač má nadobudnuté počítačové zručnosti týchto siedmych modulov: 

1. Základné pojmy informačných technológii 
2. Práca s počítačom a správa súboru (MS Windows) 
3. Textové editory (MS Word) 
4. Tabuľkové procesory (MS Excel) 
5. Databáza/ systémy pre uchovanie dát (MS Access) 
6. Prezentácia (MS PowerPoint) 
7. Služby informačných sietí (internet a MS Outlook) 
Po ukončení kurzu účastník celkovo zhodnotí kurz formou dotazníka, ktorý obsahuje celkové 
zhodnotenie kurzu účastníka, v ktoro vyjadrujú či obsahová náplň splnila ich očakávania, či 
považujú spôsob výkladu látky za vhodný, ďalej pomer teoretických a praktických cvičení, 
vyjadrili sa aj k odbornej úrovni lektorov, k spokojnosti s dodržiavaním rozvrhu hodín a na 
záver mohli vyjadriť pripomienky a námety k vzdelávaciemu programu. Následne po 
vyplnení dotazníka účastník má možnosť širšieho záberu uplatnenia sa na trhu práce 
a absolvuje výberové konania do zamestnania, kde možno uplatniť absolvovaný 
rekvalifikačný kurz, napr. sú vstupnou bránou na založenie živnosti.  
Po teoretických informáciach sme mali možnosť vidieť priamu prácu lektora s účastníkmi 
kurzu. V kurze pre začiatočníkov pracoval s 10 účastníkmi 1 lektor. V kurze pre ECDL so 14 
účastníkmi pracoval 1 lektor. Počas pozorovania sme videli profesionálne vystupovanie 
lektora k účastníkom a príjemnú atmosféru pri práci všetkých zúčastnených. 
 
Diskusia na tému rekvalifikačných kurzov 

Zaujmavosťou bola cenová ponuka rekvalifikačných kurzov pre účastníkov kurzu. V rámci 
absolvovania počítačových kurzov, majú finančne hradený rekvalifikačný kurz 70% z ceny a 
cestovné. Diskusia prebiehala na tému počítačových kurzov aj zo strany slovenských 
účastníkov projektu. Porovnanie možností o realizácii rekvalifikačných kurzov na Slovensku. 
 
 
Institut Euroschola, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec 
Budúce založenie medzinárodného poradenského a školiaceho centra- Euro inštitútu 
v euroregióne Těšínské Slezsko 
 
Charakteristika Euro-Inštitútu ako modelový príklad školiacej a poradenskej organizácie 
v rámci cezhraničnej spolupráce: 
 Euroinštitút „neutrálna platforma“ spolupráce. Zlepšuje zahraničnú spoluprácu 

Francúzska a Nemecka. Zaoberá sa neustálym vzdelávaním a školením spojené 
s regionálnym rozvojom, spracováva diagnózy, expertízy, štúdie, koncepcie a stratégie, 
uskutočňuje výskum, odstraňuje administratívne bariéry rôzneho druhu. Organizácia 
funguje od r. 1003 v meste Kehl (región Bádensko-Wurttembersko). Autorom 
a zakladateľom Euroinštitútu bol profesor Ewald Eisenberg, v súčasnosti riaditeľ Vysokej 
školy v Kehl. 
 

Služby , ktoré poskytuje Euro-Inštitút v r. 2008:  

1. školenie v oblasti zdokonaľovania základných schopností 
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2. školenie v oblasti zdokonaľovania odborných schopností 
3. školenie v oblasti zdokonaľovania európskych schopností 
 
Iniciatívu založiť stredisko určené na školenie a poradenstvo chcú organizátori uskutočniť na 
území poľsko-česko-slovenského pohraničia, ktorá bude plniť podobné funkcie ako 
organizácia v Kehl. Preto vznikla štúdia uskutočniteľnosti Euroinštitútu. Bude to prvý subjekt 
medzinárodného práva v stredovýchodnej Európe, ktorý poskytuje také služby. 

4. deň 14.4.2011 - Stredná škola, Základná škola a Materská škola,  
Jablunkovská 241, Třinec 

 
Predstavenie hostiteľskej organizácie: 

Na pôde školy nás veľmi príjemným spôsobom 
privítala a celú dobu našej návštevy sa nám dôkladne 
venovala p. riaditeľka. Oboznámila nás s históriou 
školy, s jej štruktúrou, zameraním, vybavením, 
cieľmi , atmosférou, ochotne odpovedala naše  
otázky. 

Stredná škola, Základná škola a Materská škola, 
Třinec, Jablunkovská 241, príspevková organizácia 
je zriadená Moravskosliezskym krajom. Škola má 
kapacitu 252 detí a žiakov. Zaoberá sa vzdelávaním 

žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami už 60 rokov. Názov školy sa v priebehu 
šesťdesiatich rokov niekoľkokrát menil v dôsledku legislatívnych zmien. V súčasnosti sa tu 
vzdelávajú deti a žiaci vo vekovom rozmedzí od 3 do 26 rokov.  
   
Poskytuje: 
- predškolské vzdelávanie 
- základy vzdelávania 

- základné vzdelávanie 
- stredné vzdelávanie 

 

Súčasti školy: 

 Materská škola pri zdravotníckom zariadení  
 Materská škola  
 Prípravný stupeň základnej školy špeciálnej  
 Základná škola špeciálna  
 Základná škola praktická  
 Praktická škola dvojročná - stredná škola  
 Školská družina  
 Školský klub pri zdravotníckom zariadení  
 Školská jedáleň - výdajňa  

 
 

Škola zabezpečuje širokú ponuku špeciálno pedagogickej starostlivosti na Třinecku a 
Jablunkovsku. Rešpektuje týmto základný dokument právneho poriadku Ústavu Slovenskej 
republiky, ktorá zabezpečuje v Charte práv a slobôd právo všetkých detí na vzdelávanie. 
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Zameranie škôl vyplýva zo Zriaďovacie listiny ZL/292/2001 vydané zriaďovateľom 
Moravskosliezskym krajom / zastupiteľstvo kraja / vrátane dodatkov.  
   
Po roku 1990  sa v škole snažili postupne rozširovať ponuku špeciálno pedagogickej 
starostlivosti, ktorá sa opierala o nové poznatky vo vzdelávaní žiakov s rôznym stupňom 
postihnutia, predovšetkým za výraznej podpory a spolupráce MŠ SR - odboru špeciálnej 
pedagogiky. Učitelia sa zúčastňovali vzdelávacích podujatí, na ktorých boli zoznamovaní s 
najnovšími metódami práce s postihnutou mládežou na základe skúseností zo zahraničia. 
Tieto nové metódy a postupy boli okamžite zavádzané v  zariadení. Výsledkom je vysoko 
pozitívna odozva rodičov žiakov predovšetkým s ťažkým a kombinovaným postihnutím. U 
týchto žiakov nastal zjavný posun vo vývoji. 

Škola zabezpečuje výučbu v odborných pracovniach: cvičnej kuchyni, pracovni na šitie, 
drevo a kovo dielni, keramickej a tkáčskej pracovni. Žiakom praktickej školy dvojročnej 
(strednej školy) sú zabezpečené praktické činnosti v Sociálnych službách mesta Třinca 
(domov dôchodcov). 
 
Ďalšie ponuky a možnosti školy: 

- Starostlivosť o integrovaných žiakov 
- Logopedická starostlivosť  
- Pobyty v prírode  
- Doplnkové aktivity (návštevy spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, 

vlastivedné     exkurzie, účasť v súťažiach záujmovej činnosti a športových 
- Zapojenie detí do záujmových krúžkov / keramický, varenie, výtvarný, športové, tanečné,   

tkanie kobercov, hudobné, krúžok nemeckého a anglického jazyka 
 
Po teoretickom vstupe sme absolvovali prehliadku priestorov školy. Videli sme pri práci 
pedagógov v triedach aj v dielňach. Ochotne nám priblížili svoju prácu, mali sme možnosť 
komunikovať s deťmi. Nahliadli sme do dielní , videli veľa krásnych prác žiakov. V celej 
škole panovala príjemná, pokojná a pozitívna atmosféra. Starostlivosť p. riaditeľky o nás bola 
príkladná a stretli sme sa s ochotou aj u všetkých ostatných zamestnancov školy.  
 
Okrúhly stôl – Ostrava 
 
Mgr. Hynek Böhm nás pozval na zasadnutie pri okrúhlom stole, ktoré sa konalo v Ostrave.  

 

Predstavenie komunitárnych programov EÚ pre ČR 
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- zastúpenie  MSK v Bruseli predstavili program pre prospech daného regiónu 
 
Prezentácia činností a služieb zastúpenia MSK v Bruseli 
- Úlohou zastúpenia je sprostredkovať informácie z Bruselu konečným príjemcom v ČR. 

Informácie spracovávať a odovzdávať ďalej zrozumiteľným spôsobom. 
- Toho času EÚ „prešľapuje na mieste“ a vyrovnáva sa so skutočnosťou, že prijala veľké 

množstvo nových krajín. Je veľký boj o peniaze, a preto má zastúpenie jednotlivých 
krajov opodstatnený význam. 

- Zastúpenie v MSK – Mgr. Hynek Böhm – oznámil zúčastneným, že je možné ešte podať 
projekty na EURÓPSKE FONDY 2007-2013. Aktuálnu výzvu možno nájsť na 
internetovej adrese www.jestejesance.eu , stránka je aktualizovaná každých 14 dní. Výzvy 
sú určené pre MSK (Moravsko-Slezský kraj). Na stránke sa taktiež nachádzajú rady 
a informácie od úspešných príjemcov , odovzdávanie skúseností s implementáciou 
projektu. Ďalej sú tam pomenované informácie o voľných finančných zdrojov 
v jednotlivých operačných programoch a kontakty. 

 
Nové výzvy pre MSK 
 
Oblasť vzdelávania 
 

1. ZŠ a SŠ prírodovedná oblasť 
2. Žiaci 

 
- projekty sú financované zálohovo do 100%, čo nás prekvapilo, nakoľko u nás na 

Slovensku takáto možnosť chýba a množstvo škôl v SR sa práve kvôli tomu do projektov 
nezapája. 

 
 
1.1 Zvyšovanie kvality vzdelávania 25 – 27.6.  2011 
- možnosť financovania od 800 000 – 15 000 000 Kč, prírodovedná oblasť vzdelávania pre 

ZŠ a SŠ, možný nákup technického zabezpečenia na vzdelávanie napr. mikroskop, 
celkový objem – 40% 

- oblasť biológie, chémie. Fyziky , matematiky 
- oblasť technického vzdelávania a remesiel 
- 1.2 Rovné príležitosti vo vzdelávaní 
- 1.3 Ďalšie vzdelávanie pracovníkov 
- 1.4 Podpora ďalšieho vzdelávania 
 
Komunitárne programy  
 
-Európa pro Občany – hlavným cieľom je, aby sa ľudia v Európe mali radšej napr, 
partnerstvo miest a obcí 
- Mládež v akcii – stretávanie mládeže  
 
5. deň outdoorové techniky 
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Institut EuroSchola organizuje kurzy týmového růstu s výrazným prvkem outdooru.  
 
Od standardních organizací se odlišujeme výrazným využíváním metod zážitkové pedagogiky 
včetně prvku outdooru. 
 

 Outdoor v podaní Institutu EuroSchola znamená: 
  

o  atraktívne vzdelávanie , hravou a interaktívnou formou  

o vzdelávanie mimo  firmy a to v strediskách  v prírode, v ich blízkom i vzdialenejšom 
okolí  

o vzdelávanie s dôrazom na neformálnosť a príjemnú atmosféru, s rešpektom k 
individualite a názorom druhých  

o  vzdelávanie navodzujúce odvahu 

 

Kľúčové slová outdoorových aktivít :  

TÍM, HRA, KOMUNIKÁCIA, VÝZVA, ZÁŽITOK, REFLEXIE a SDIEĽANÁ 
SKÚSENOSŤ  

Cieľom vzdelávacích aktivít je  podpora spoločných firemných hodnôt ako loajality k 
firemnej kultúre, osobná zodpovednosť, sebaovládanie, profesionalita, tímovosť, fair play, 
rešpekt, dôvera a odvaha nebáť sa vzlietnuť  
  

Dúležitým aspektom outdoorových aktivít je, že dovednosti lektori neučia, ale ich 
v účastníkoch nachádzajú - empatia, komunikácia, naslúchanie, prezentácia, argumentácia, 
asertivita, vedenie, sdieľanie znalostí, hodnotenie, sebaregulácia, time management, 
koučovánie, tímová práca, osobný rast a mnoho ďalších . 

  

Lektori EuroScholy nám ukázali outdoorovu aktivitu  pod názvom „Chytanie pokladu“ 
Zúčastnení mali za úlohu sa dohodnúť, akým spôsobom vyberú poklad v strede jazera 
položený na skale. Po rozdelení úloh a dohode akú techniku zvolia to aj prakticky predviedli. 
Potom nasledoval rozbor aktivity a pocity pri jej vykonávaní.  

Na záver všetci zúčastnení pomenovali svoje pocity a postrehy zo zahraničnej pracovnej 
cesty v Třinci. Všetkým slovenským účastníkom sa páčilo, z pobytu si odniesli množstvo 
informácií a praktických zručností, ktoré využijú v praxi pri svojej práci.  
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Zhrnutie aktivity 

Cieľom projektu bolo zapojiť sa do systému celoživotného vzdelávania obohacovaním svojho 
potenciálu. Cieľom mobilných akcií bolo etablovať sa na trhu ako fungujúce vzdelávacie 
zariadenie, ktoré bude poskytovať vzdelávacie služby širokej skupine účastníkov. Projekt 
Leonardo dáva možnosti učenia sa priamym pozorovaním u partnerov, ktorí vykonávajú 
činnosti v poli vzdelávania a poradenstva. Priame pozorovanie, odovzdávanie know-how, 
výmenné stáže v európskom priestore ohohacujú odborníkov, ktorí tak prinášajú pozitívnu 
zmenu v procesoch vzdelávania. 
 
Cieľom mobilných akcií bolo: 

 nadviazať efektívnu spoluprácu s partnermi v partnerských inštitáciach v oblasti 
vzdelávania a poradenstva 

 prispieť k sebarozvoju od odborníkov obohatením ich vedomostí, poznatkov získaných 
priamym pozorovaním na aktivite 

 poukázať na metódy práce odborníkov v partnerských krajinách a preniesť získané 
poznatky do praxe na domácej pôde: 
- z oblasti výberu a hodnotenia vzdelávacích aktivít pri mobilite v ČR 

 získať poznatky o fungovaní partnerských inštitúcií, metodológii partnerov, prístupe ku 
klientovi 

 oboznámiť sa s metódami práce a s rozdielmi v navštívenej krajine 
 oboznámiť sa s ponukou vzdelávacícfh aktivít partnerov 

 
V rámci projektu Leonardo da Vinci - VETPRO sme sa v dňoch 10.4.2011 - 15.4.2011 
zúčastnili zahraničnej mobility v „Institut Euroschola, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec“. 
 
Program bol určeny pre: 

- lektorov poradenských projektov zameraný na oblasť trhu práce 
- lektorov vzdelávacích aktivít 
- asistenta zameraného na výber účastníkov a evalvačný proces 

 
 
 
 
 
 


