
„Výměnné stáže mezi partnerskými zeměmi“  

Grantový projekt byl realizován v průběhu roku 2012 s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Do 

projektu bylo zapojeno dalších 7 středních škol z  Maďarska, Polska, Lotyšska, Itálie, Turecka, Rumunska 

a Řecka 

Celkem proběhly čtyři projektové schůzky, jejichž náplní byly workshopy v mezinárodních skupinách. 

Studenti vytvářeli krátká videa na téma – Den studenta ve škole, Naše historická místa, Tanec a tradice, 

Moje město a tradice. 

 

První projektová schůzka se konala v únoru 2012 v Hradci Králové. Naše škola hostila celkem 32 

studentů z partnerských zemí. Naši studenti zajistili ubytování v rodinách nebo na školním domově 

mládeže.  

Studenti pro naše partnery připravili prezentace o České republice, Královéhradeckém kraji a jeho 

okolí. Zaměřili se na přírodní krásy, významné osobnosti, kulturu a tradice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protože jsme zdravotnická škola, předvedli 

jsme zahraničním studentům ukázky první 

pomoci. V mezinárodních skupinách 

prakticky a formou soutěže si naši partneři 

vyzkoušeli poskytování první pomoci. Pod 

odborným vedením si naši studenti zkusili 

zpracovat reportáž z nácviku první pomoci. 

Tuto reportáž lze shlédnout na webových 

stránkách naší školy a na stránkách tv- 

internet. 

http://www.tv-internet.cz/zpravy/projekt-comenius-partnerstvi-

skol-na-stredni-zdravotnicke-skole-v-hradci-kralove-2/. 
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V dubnu 2012 se konala projektová schůzka v Neapoli, kde studenti prezentovali krátká videa na 
téma Tradice mého města. Dále pracovali ve 
workshopech, prohlédli si školu, město a okolí. 

 

V říjnu 2012 studenti vycestovali do Saly v Lotyšsku, kde 

probíhaly prezentace a workshopy na téma Folklor a 
tanec.  

 

V listopadu 2012 proběhla poslední schůzka v Krakově 
v Polsku. I zde studenti pracovali ve  workshopech - tvořili 
videa na téma Historická místa v našem městě a jeho okolí. 

Ve všech případech vycestovalo 5 studentů minimálně na 5 
dní. 

 

Z naší školy se projektu 
zapojilo celkem 32 žáků a 
z partnerských škol asi 100 
žáků. 

Pro všechny účastníky 
projektu to byla vynikající příležitost poznat život studenta 
v partnerské zemi, navštívit nová místa, připravit program pro 
své partnery a procvičit si angličtinu.  

 

 

 

 

 

 

 

         

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje 


