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Nadväzujeme a rozvíjame cezhraničnú spoluprácu... 

 
Spojená škola v Kysuckom Novom Meste a škola  Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół 

Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach sa stretli počas aktivity  

 

„Dni partnerstva škôl v gmine Kęty“ 

 

Koncom roka 2012 Spojená škola v Kysuckom Novom 

Meste podala  žiadosť o finančný príspevok 

pre mikroprojekty cezhraničného charakteru financované 

z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko -

Slovenská republika 2007-2013. Výzvu vyhlásil Žilinský 

samosprávny kraj na základe poverenia Riadiaceho orgánu – 

Ministerstva regionálneho rozvoja Poľskej republiky. Projekt s výstižným názvom „Vzájomným 

vzdelávaním k aktívnemu partnerstvu“ bol úspešne schválený. Jeho realizácia začala 01. apríla 2013 

s plánovaným termínom ukončenia 31. marca 2014. K naplneniu plánovaných cieľov mikroprojektu 

prispieva päť hlavných aktivít: 

1. Odborné riadenie projektu 

2. Publicita a informovanosť 

3. Obstaranie technologického vybavenia 

4. Dni partnerstva škôl v gmine Kęty 

5. Dni partnerstva škôl v Kysuckom Novom Meste 

Spojená škola 
Nábrežná 1325  

024 01 Kysucké Nové Mesto 

Sukiennice, pomník A. Mickiewicza 

 

Koncentračný tábor Osvienčim
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 V dňoch 04. a 05. júna 2013 počas Dní partnerstva škôl v gmine Kęty 30 žiakov a 8 učiteľov 

zo Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste navštívilo partnerskú školu v Poľsku.  Po vzájomnom 

uvítaní bol odohraný spoločný basketbalový zápas, v ktorom naši žiaci obsadili 1. miesto. 

Po gratulácii víťazom a odovzdaní cien nasledovala prehliadka zahraničnej školy, návšteva 

Strediska praktického vyučovania a koncentračného tábora v Osvienčime. Nasledujúci deň bol 

venovaný mestu kráľov Krakowu s jeho kultúrno-historickými pamiatkami. O prehliadku sa 

postarali naši partneri, ktorí ju príjemne oživili 

„hrou“ založenou na hľadaní pamiatok podľa 

vopred pripravených obrázkov a textov. Tu mali 

výhodu predovšetkým poľskí študenti, naši sa 

trošku „zapotili“, ale nakoniec boli úspešní. 

Návštevníci sa prešli rozľahlým Hlavným 

námestím. Prezreli si Mariánsky kostol (Kościół 

Mariacki), Radničnú vežu (Wieza Ratuszowa), 

tržnicu Sukiennice (w Krakowie/Sukiennice), 

Kostol svätého Vojtecha (Kościół św. Wojciecha) a ďalšie významné pamiatky. Najviac sa 

návštevníkom páčil Kráľovský hrad na vrchu Wawel (Zamek Królewski na Wawelu) s priľahlou 

Katedrálou svätého Stanislava a Václava (Katedrala na Wawelu). 

Lúčenie bolo príjemné, sprevádzané pozvaním k nám, do Spojenej školy na „Dni partnerstva škôl 

v Kysuckom Novom Meste“, ktoré sa budú konať začiatkom nového školského roku 2013/2014.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Víťazné družstvo z Kysuckého Nového Mesta
 

Kráľovský hrad na vrchu Wawel 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Mariacki&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Mariacki&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Wojciecha&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zamek_Kr%C3%B3lewski_na_Wawelu
http://sk.wikipedia.org/wiki/Katedra_na_Wawelu

