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Cílem projektu určeného pro mládež vzdělávající se v oboru zdravotnictví a sociální péče bylo navázat 

úzkou spolupráci mezi partnerskými školami SOŠZ a SOU v Českém Krumlově a střední školou Strednja 

zdravstvena šola ve Slovinském Hradci, prohlubovat jazykovou vybavenost žáků, rozvíjet schopnosti 

jazykové komunikace a rozvíjet kompetence k práci s informacemi v oblasti komunikačních 

technologií.  

Projekt byl realizován ve třech etapách. V červnu 2016 se v Českém Krumlově uskutečnilo setkání 

zástupců obou zúčastněných škol, byly stanoven plán a zároveň byly projednány podrobnosti 

výměnného pobytu žáků obou škol.   

Druhá etapa projektu byla realizována v partnerském městě, ve Slovinském Hradci. Ve dnech  

15–17. září odjela šestnáctičlenná skupina českých studentek a studentů a tři pedagogové SOŠZ a SOU 

Český Krumlov do Slovinského Hradce. Slovinská škola je svým zaměřením podobná naší škole, vedle 

zdravotnických oborů jsou zde zastoupeny i obory zaměřené na turistický ruch, tedy i obor Kuchař – 

číšník. Žáci byli ubytováni v rodinách svých slovinských spolužáků, což je významně motivovalo 

k rozvíjení komunikačních kompetencí v cizím jazyce. Žáci i učitelé měli možnost srovnávat systém 

přípravy budoucího zdravotnického personálu ve Slovinsku s naším systémem. Proběhlo i oficiální 

přivítání české skupiny na radnici ve Slovinském Hradci. Program návštěvy ve Slovinsku byl velmi 

bohatý, vedle prohlídky města a kulturních památek Slovinského Hradce studenti navštívili i muzeum 

hornictví ve Velenje a navštívili hlavní město Slovinska – Lublaň. Protože jedním z hlavních cílů byla i 

výměna odborných zkušeností, nedílnou součástí pobytu byla i prohlídka nemocnice a domova pro 

seniory ve Slovinském Hradci. Studenty i pedagogy naší školy zaujalo špičkové technické vybavení obou 

zařízení a tento dojem byl ještě umocněn profesionálním a zároveň nesmírně lidským přístupem 

zdravotnického personálu ke klientům. 

Na partnerské setkání škol ve Slovinském Hradci navázala třetí etapa projektu -  návštěva slovinských 

studentů a pedagogů ve dnech 26–28. 9. 2016 v Českém Krumlově.  Ze Slovinska si žáci i učitelé odváželi 

úžasné zážitky, z našich a slovinských studentů se stali přátelé, proto jsme našim hostům chtěli 

připravit program neméně zajímavý, nabízející nezapomenutelné zážitky.  

Pondělní odpoledne jsme slovinským studentům umožnili návštěvu pivovaru Budvar v Českých 

Budějovicích. Další den jsme společně strávili při sportovních aktivitách - raftingu na Vltavě. Smíšení 

posádky česko – slovinských raftů nutily studenty obou škol využívat cizí jazyky, ale i porozumět 

slovinským výrazům. Pokud chyběla slova, pomohla i gesta, ale snaha dorozumět se byla na obou 

stranách velká. Studenti si vzájemně pomáhali při překonávání záludností vltavských jezů, to byla 

příležitost nejen rozvíjet komunikativní dovednosti, ale i schopnost týmové spolupráce. Další den byl 

věnován poznávání historie města a zámku a prohlídky všech objektů probíhaly v angličtině.   

Společné večery se slovinskými studenty plnou měrou naplnily další dílčí cíl projektu – prohloubení 

vědomostí o mentalitě a kultuře obyvatel v jiné zemi EU. Žáci i učitelé získali velkou motivaci pro další 

odborné i jazykové vzdělávání. Ve čtvrtek jsme se slovinskými studenty i jejich pedagogy (ředitelem 

školy, panem Blažem Šušelem, paní Evou Meža i Lucijou Pori) rozloučili. Pro žáky bylo přínosné i 

pochopení slova přátelství, partnerství, pochopení, že slovo přátelství není jen abstraktní pojem, jen 

prázdná slupka bez obsahu. Budeme se i nadále snažit je pěstovat a naplňovat. 

Naše setkání by se však nemohlo uskutečnit bez obrovské podpory vedení školy, bez vydatné pomoci 

vyučujících obou škol, bez podpory vedení města, bez ochoty všech zúčastněných, včetně hostitelských 

rodin.          
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