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Za bránou Spojenej školy v Kysuckom Novom  Meste sa rozvíja nové 

česko-slovenské partnerstvo založené na najmodernejších IT technológiách 

Zatiaľ čo na sklonku školského roka 2013/2014 Spojená škola v Kysuckom Novom Meste 

dostávala nový vzhľad veľkým maľovaním vyučovacích priestorov, čistením a skrášľovaním 

okolia, privítali sme v nej netradičných hostí. Z niekoľko kilometrov vzdialenej Ostravy 

pricestovali na návštevu ţiaci a učitelia zo Střední školy teleinformatiky. Stretnutie sa 

uskutočnilo v rámci spoločného projektu s názvom „Spoločné vzdelávanie žiakov stredných 

škôl za pomoci moderných technológií“, podporeného z Operačného programu cezhraničnej 

spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013, Fondu mikroprojektov, 

spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. 

Počas troch dní si partneri zmerali svoje sily vo florbalovom turnaji, preukázali poznatky 

v kvíze „Čo vieš o partnerskom regióne“, ale hlavne rozvíjali svoje technické vedomosti 

a zručnosti počas dvojdňového kurzu pri práci 

s modernou IT technológiou – s testerom 

počítačových sietí. Toto špičkové zariadenie, 

jediné na stredných školách v Ţilinskom 

samosprávnom kraji, v hodnote 11 700 EUR, 

merajúce kvalitu metalických, optických a wifi 

počítačových sietí   škola zakúpila v rámci 

mikroprojektu. Školenie logicky nadväzovalo na podobné vzdelávanie, realizované českým 

partnerom, kde sa naši ţiaci oboznámili s vlastnosťami optických káblov, naučili sa ich 

zvárať, vytvárať prenosové cesty. Všetky poznatky zúročili v záverečnej súťaţi, do ktorej sa 

zapojilo 10 najaktívnejších ţiakov z kaţdej školy. Aktivita výborne podporuje snahu našich 

vyučujúcich prostredníctvom moderného vyučovania a aktívneho učenia sa vštepovať ţiakom 



tie najnovšie vedomosti a pracovné postupy, ktoré od nich poţadujú zamestnávatelia v IT 

firmách.    

Spolupráca s partnerskou školou z Českej republiky sa efektívne rozvíja i vďaka 

ústretovému prístupu vedenia školy, pedagógov a ţiakov.    

Exkurzia na Ţilinskej univerzite v Ţiline účastníkov utvrdila v poznaní, ţe ak chcú byť 

úspešní a ašpirovať na uplatnenie medzi elitnú IT špičku, musia byť vzdelaní. Prvým 

a najhlavnejším krôčikom je rozhodnúť sa pre správnu školu, v ktorej sa modernizácii 

a vzdelávaniu medze nekladú. Tadiaľ vedie cesta k excelentným výkonom a perspektívnej 

kariére. 

Ţe prepájať moderné teoretické poznatky s praktickými vedomosťami je vo vedomostnej 

spoločnosti „number one“, im zdôrazňovali a o pracovných podmienkach informovali i 

zástupcovia najväčších zamestnávateľov v ţilinskom kraji – podnikov  INA Kysuce s. r. o. 

v Kysuckom Novom Meste a KIA Motors Slovakia s. r. o. v Tepličke nad Váhom, ktoré im 

otvorili svoje brány. 

Krásy našej krajiny, ukrytej v srdci Európy, sme 

spoločne spoznávali počas výletov. V malebnom 

prostredí chránenej krajinnej oblasti Kysúc v obci 

Vychylovka sa všetci tešili z jazdy na historickej 

lesnej ţelezničke. V skanzene nakukli do tajov 

prekrásnej kysuckej architektúry. Nádherné výhľady, 

vodopády, krásnu prírodu popretkávanú všakovakými 

rebríkmi zasa obdivovali počas turistickej prechádzky v Malej Fatre. Českým partnerom po 

celý čas robili sprievodcov naši slovenskí ţiaci a učitelia.  

Celá aktivita s názvom „Dni partnerstva škôl v Kysuckom Novom Meste“ sa niesla v 

duchu priateľskej atmosféry. Chlapci a dievčatá  sa hlavne vzdelávali, zabávali a upevňovali 

svoje priateľstvá. Počas slávnostného vyhodnotenia boli súťaţiaci odmenení a z rúk 

predstaviteľov oboch škôl si prevzali poháre a hodnotné vecné odmeny, ktoré im budú 

pripomínať chvíle strávené u svojich slovenských partnerov. 
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