
 

 

„Rozvojem všestrannosti k novým obzorům poznání“ 

( Rozwój wszechstronny ku nowym horyzontom poznania ) 

Partneři : 

 Základní škola V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod 

a Gmina Ząbkowice Śląskie zastoupení Gimnaziem no.2   Zabkowice Slaskie 

 

Partnersky projekt umožnuje žákům a učitelům partnerských škol z Červeného Kostelce a Ząbkowic Śląskych zažít 

přínosné akce prostřednictvím společných setkávání, činností  výtvarných, sportovních a turistických, a v oblasti 

česko-polského jazykového vzdělávání. Doprovodným rysem těchto aktivit je poznávání turistických cílů v 

příhraničních regionech České republiky a Polska a zvyšování povědomí o zajímavých místech na druhé straně 

hranice. 

Spolupráce mezi oběma partnery v oblasti sportovních, vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit má již 

dlouholetou tradici. Z důvodu lepší organizace a koordinace jednotlivých aktivit se partneři rozhodli, že v rámci 

inovativnosti procesu organizace plánovaných akcí vytvoří partnerský projekt, který bude organizován společným 

týmem zástupců obou stran. Tento tým bude garantem kvalitního organizačního zajištění - členové týmu mají 

zkušenosti s pořádáním tradičních akcí a s 

organizačně technickým zajištěním těchto akcí z minulých let. Děti budou mít šanci vidět a poznat život na druhé 

straně hranice, uvidí smysl výuky cizího jazyka, který jim bude usnadněn tím, že jde o blízký slovanský jazyk. Projekt 

zvyšuje všestranné povědomí obyvatel o obyvatelstvu druhé země. Realizace projektu pomůže zvýšit dostupnost 

plánovaných aktivit všem sociálním vrstvám našich žáků. 

Vychovatelé dětí často předávají dalším generacím principy a stereotypy, které mladé generaci později znemožňují 

nebo úplně brání ochotě poznávat. Tyto příčiny se také stávají příčinou neporozumění a pokračování narůstání 

těchto stereotypů ve vnímání u mladé generace žáků. 

Projekt přispěje ke zlepšení a posílení přeshraničních vazeb mladých obyvatel česko - polského příhraničí. Aktivity 

projektu se týkají společenských, vzdělávacích, turistických a  volnočasových aktivit dětí a mládeže zaměřených na 

rozvoj spolupráce a integraci místních společenství v příhraničním regionu. 

Důležitým cílem je podpořit organizaci volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

Hlavním cílem projektu je prohloubení a rozšíření nabídky spolupráce vzdělávacích institucí v česko-polském 

příhraničí. 

Projekt přinese: 

- rozšíření nabídky pro využití volnočasových aktivit především dětí a mládeže 

- zmírnění negativních sociálně patologických jevů pro danou skupinu dětí a mládeže 



 

 

- navázání nových osobních kontaktů a odstranění přetrvávajících jazykových a společenských bariér mezi mladou 

generací. 

- zdostupnění aktivit žákům, jimž sociální situace nedovoluje se účastnit běžných aktivit mezi partnerskými školami.  

Vzájemným poznáním a aktivitami rozvíjet pochopení, respekt a zvyšovat vzájemnou úctu, tedy nosné hodnoty, na 

kterých mohou být postaveny férové vztahy mladých lidí z různých zemí. 

klíčové aktivity: 

1. Společné sportovně turistické setkání v Červeném Kostelci v září 2017. Jedná se 4 denní akci se 3 noclehy pro 20 

osob z Polska. Akce se zúčastní 20 žáků z Čech a 20 z Polska. Program je připraven univerzálně pro skupiny dětí, které 

se budou v průběhu projektu měnit. Chceme, aby se připravených aktivit v Červeném Kostelci  zúčastnily  pokaždé 

jiné děti. 

2. Účast na sportovně výtvarném setkání v Zabkowicích v listopadu 2017. Jedná se o akci pořádanou partnerem. 

Česká strana zajistí účast českých dětí. Program připravuje polský partner. proběhnou sportovně a turisticky 

zaměřené aktivity v jedné části a výtvarně a jazykové v druhé části.  

3. Lyžařsko turistické setkání setkání žáků v Orlických horách. Při této akci proběhne lyžařský výcvik. Jedná se o 6 

denní akci pro 44 osob.  Termín únor 2018. Jedná se lyžařský výcvik na sjezdovce Šerlišský Mlýn v Deštném v Orl. 

horách. V průběhu týdne proběhne i běžkařský výcvik. 

4. Sportovně turistický kurz žáků v okolí Červeného Kostelce.  Jedná se 5 denní akci pro 44 osob. Účastníci budou mít 

tábor v Teplicích n. Met. Navštíví klášter v Broumově a Broumovské stěny a Javoří hory. Jeden den proběhne 

sportovně branný den. Je plánována soutěž na kolech. Účastníci akce se budou přesouvat na kolech a pěšky. Termín 

květen 20185. Účast na sportovně turistickém setkání dětí v Zabkowicích. Česká strana zajistí účastníky z ČR. Termín 

duben 2018. Program připravuje polský partner. Jerdná se  sportovně  a turisticky zaměřené aktivity v jedné části a 

výtvarně a jazykové v druhé části.  

5. Účast na sportovně výtvarném setkání v Zabkowicích v listopadu 2017. Jedná se o akci pořádanou partnerem. 

Česká strana zajistí účast českých dětí. Program připravuje polský partner. proběhnou sportovně a turisticky 

zaměřené aktivity v jedné části a výtvarně a jazykové v druhé části.  

6. Společné setkání učitelů v Červeném Kostelci. V rámci této akce účastníci navštíví zámek v Novém Městě n. Met. a 

vojenskou pevnost v Josefově. Jedná se dvoudenní akci s noclehem pro 40 osob. Termín ještě není dán. Hlavním 

organizátorem je česká strana, polská strana zajistí účast pedagogů z Polska. 

7. Účast na společném setkání učitelů v Zabkowicích. Jedná se jednodenní akci. Hlavním organizátorem je polský 

partner. Česká strana zajistí účast českých pedagogů. 

Tyto aktivity mají za cíl předávání zkušenosti při vzdělávání a výchově dětí. Zároveň umožní poznání přírodních a 

kulturních pamětihodností na obou stranách hranice. 

8. Pořádání soutěže "Co víš o česko-polském pohraničí". Akce se zúčastní zástupci obou škol. Soutěžit se bude v 8 

družstvech po 3 soutěžících. Hlavním organizátorem je český partner. Polský partner zajistí účast soutěžících z polské 

strany. Termín říjen 2018. 


