
 

 

 

FOND MIKROPROJEKTOV 

Spoločné vzdelávanie žiakov stredných škôl za pomoci moderných technológií 
(MIKROPROJEKT) 

Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika na 

roky 2007–2013 

Spojená škola Kysucké Nové Mesto realizuje mikroprojekt „Spoločné vzdelávanie  žiakov 

stredných škôl za pomoci moderných technológií“, ktorého financovanie je zabezpečené 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na základe strešného projektu „Fond 

mikroprojektov“ spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.  

 

V dnešnom rýchlo sa meniacom globálnom svete sú mimoriadne dôleţité partnerstvá 

cezhraničnej spolupráce. Zvlášť pre mladých ľudí, ktorí dnes viac ako inokedy musia čeliť 

neustálym poţiadavkám na nové vedomosti, zručnosti, či počítačové technológie. Európska únia 

formou projektov podporuje spoluprácu, pri ktorej dochádza k výmene dobrých nápadov a stavia 

na úspešných metódach. Jedným z príkladov je aj projekt cezhraničnej spolupráce „Spoločné 

vzdelávanie žiakov stredných škôl za pomoci moderných technológií, ktorý otvoril priestor 

pre vzájomnú participáciu študentov Spojenej školy Kysucké Nové Mesto a študentov Střední 

školy teleinformatiky Ostrava. Prostredníctvom takejto aktivity mali mladí ľudia, cez reálne 

angaţovanie sa, moţnosť rozšíriť si obzor svojho poznania o ďalšie vedomosti z oblastí 

počítačových sietí a informačných technológií, získať poznatky zo susednej krajiny o systéme 

technickej výučby orientovanej na efektívne stratégie z hľadiska získavania pracovných 

príleţitostí. Umoţnenie celostného pohľadu na aspekty fungovania výučby v českej strednej 

škole s prepojením na proces výroby a produkcie významných firiem ostravského regiónu, 

značnou mierou prispel k podpore rozvoja spolupráce. Zároveň mladí ľudia nadviazali nové 

kontakty, priateľstvá a nadobudli inšpiráciu pre svoje ďalšie napredovanie.  

Samotný priebeh projektu je včlenený do dvoch etáp: Dni partnerstva škôl v Ostrave 

a Dni partnerstva škôl v Kysuckom Novom Meste, z ktorých prvá etapa bola realizovaná 

v dňoch 2.- 4. apríla 2014 (druhá etapa prebehne plánovane v mesiaci jún 2014). Trojdňové 

stretnutie ţiakov a pedagógov oboch partnerských škôl, konané v rámci prvej etapy v Ostrave, 

obahovalo poznávacie, vzdelávacie, športové, kultúrne aktivity, ktorých kľúčovým cieľom bolo 

explicitné získanie poznatkov z výučby optických sietí s ich implementáciou na našej škole, 



kľúčových aspektov rozvoja daného regiónu a vypracovať stratégiu trvalej spolupráce. Úvodné 

iniciatívy boli zamerané na vzájomné zoznámenie sa a informovanie o činnosti partnerskej školy 

spojené s jej prehliadkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potom sa študenti zapojili do športových, poznávacích a kultúrnych aktivít. Odohrali 

basketbalový turnaj, kde po jeho 

skončení pohár nad hlavu triumfálne 

zodvihlo slovenské druţstvo, ale 

víťazom bol kaţdý, kto húţevnato 

bojoval za svoj tím. Športovú činnosť 

vystriedal vzdelávací program, 

v rámci ktorého študenti Spojenej 

školy Kysucké Nové Mesto získavali 

poznatky z oblasti telemechaniky – 

návrh a správa optických sietí. Svoje  zručnosti a vedomosti si overili a prezentovali v odbornej 

súťaţi „Zváranie optokáblov a meranie optických vlastností“, v ktorej prvenstvo si vybojovali 

študenti Spojenej školy Kysucké Nové Mesto.  

 



Nezameniteľným symbolom Ostravy a celého Moravskoslezského kraja je unikátny 

industriálny areál – bývalé Vítkovické ţeleziarne, ktorých prehliadka priniesla pre študentov 

nezabudnuteľný záţitok. Atmosféru vysokých pecí, ktoré vyrábali surové ţelezo, vystriedala 

široká paleta výrobkov Tatry Kopřivnice (v technickom múzeu Tatra), kde mnohé z exponátov 

zaznamenali vo svojej dobe prelom v automobilovom priemysle. Nájdeme tu široké spektrum 

dopravných prostriedkov od prvopočiatkov svojho vzniku aţ takmer do súčasnosť. Študenti mali 

taktieţ moţnosť v baníckom múzeu Ostrava-Petřikovice zaţiť autentické sfáranie, ako baníci 

v pôvodnej ťaţnej klietke, do podzemia ostravskej bane, prejsť 250 m dlhými štôlňami, kde sa 

ťaţilo uhlie a oboznámiť sa s pluhovou a kombajnovou prevádzkou rúbania, nakoľko niektoré 

stroje boli predvádzané priamo v chode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehliadkou kultúrno-historických častí mesta Ostrava, ktorú zakončili pohľadom 

z vyhliadkovej terasy vo výške 73 m (okrem samotného mesta Ostrava, sme mali výhľad na 

panorámu Beskyd a Jesenníkov, pohľad na Opavsko a blízke Poľsko), získali študenti našej 

školy viac informácií o regióne svojej partnerskej školy.  

Aktivít realizovaných v rámci  Projektu cezhraničnej spolupráce „Spoločné vzdelávanie ţiakov 

stredných škôl za pomoci moderných technológií“ sa zo Spojenej školy Kysucké Nové Mesto 

zúčastnilo 30 ţiakova 8 pedagógov spoločne so študentmi a pedagógmi z českej partnerskej 

školy. 



Konštruktívne realizovanie projektu posilnilo partnerstvo medzi zúčastnenými školami. 

Účastníci z obidvoch strán našli veľa spoločných tém, ktoré predstavujú veľký potenciál 

z hľadiska vzájomnej trvalej spolupráce.  
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