
 

 

Erasmus+ 

„Once Upon a Time …“ 

Naše škola se zapojila v letošním školním roce do mezinárodního projektu 

spolupráce evropských škol Erasmus. Jedná se o dvouletý projekt, našimi partnery 

jsou Rumunsko, Estonsko, Turecko, Španělsko a Belgie. Hlavním koordinátorem je 

Turecko, takže první výjezd se konal v této zemi. Zde se řešila organizace a náplň 

práce v projektu. Druhý výjezd se uskutečnil v naší škole ve dnech 3. – 7. května. 

Druhý den po příjezdu zástupci jednotlivých zemí navštívili naší školu, předali dětem 

dárečky od žáků z jejich škol a vedli s některými žáky rozhovory v anglickém jazyce. 

Po té začala práce na projektu. Jako první bylo důležité seznámit naše kolegy se 

systémem našeho školství a tradicemi v naší zemi. Na toto téma je právě projekt 

zaměřen. Po té zhlédli vystoupení žáků naší školy v kostele sv. Kunhuty. Zástupce 

jednotlivých partnerských zemí přivítal také starosta naší obce. Tento den byl 

zakončen prohlídkou našeho nejbližšího okolí. Další den byl zahájený prací na 

projektu a odpoledne navštívili naši partneři Kynžvart a Mariánské Lázně. Poslední 

den pobytu u nás byl věnován prohlídce a diskusi v IŠSTE. Ředitel Mgr. Janus se 

plně věnoval našim partnerům a odpovídal na jejich otázky ohledně středních škol v 

ČR i v našem kraji. Následně odjeli partneři do našeho krajského města. Zde 

ochutnávali minerální prameny, které svými léčivými účinky jsou známé po celém 

světě. Na závěr jsme se s našimi partnery rozloučili. Náš další výjezd se uskuteční v 

Estonsku. 
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Estonsko 

Ve dnech 27.9. až 1.10 jsme byli na návštěvě v Estonsku. Obsahem návštěvy bylo 

poznání školského systému v Estonsku, návštěva školy za běžného provozu, práce 

na projektu a ve volném čase poznávání kultury a památek této země. 

Rumunsko 

V listopadu proběhla návštěva Rumunska, které jsme se z organizačních důvodů 

nezúčastnili. 

Španělsko 

Ve dnech 6. až 9. 3. se uskutečnila předposlední návštěva ve Španělsku. Termín této 

návštěvy připadl na naše jarní prázdniny, proto se jí mohlo zúčastnit více učitelů než 

obvykle, aniž by se více dotklo výuky. Cílem návštěvy bylo opět poznávání 

vzdělávacího modelu Španělska, pokračující práce na projektu a seznámení s 

kulturou a tradicemi této země. 

Belgie 

Poslední návštěva proběhla ve dnech 8. až 11. května. Zhodnotili jsme průběh celého 

projektu a jeho výstupy a předali si hotové publikace s pověstmi. V červnu bude 

projekt ukončen výstavou všech dětských prací v tureckém městě Konya. 

 

 
 


