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Odborná stáž žáků v rámci spolupráce středních škol – 
měst Lanškroun a Kežmarok

Dny otevřených dveří  SOŠ 
a SOU Lanškroun:

NORSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 

Ve dnech 27. 9. - 3. 10. 2015 pro-
běhla odborná stáž žáků Střední 
odborné školy a Středního odbor-
ného učiliště lanškroun v partner-
ské Střední odborné škole v kežma-
roku. odborná stáž je zaměřena na 
spolupráci mezi českými a sloven-
skými žáky.
V neděli dopoledne jsme se sešli na 
vlakovém nádraží a společně vyra-
zili směr Slovensko. Po příjemné 8 
hodinové cestě vlakem jsme dora-
zili do kežmaroku, kde na nás čeka-
la učitelka Bc. Vladimíra Hovancová, 
která nás mile přivítala a ubytovala 
na internátě školy. Stručně nás se-
známila s programem výměnného 
pobytu, který pro nás družební ško-
la připravila. 
V pondělí nás přivítala zástupkyně 
ředitelky školy pro odborný výcvik 
Ing. Marta Mašteniková. Provedla 
nás celým areálem školy a zavedla 
nás na odborný výcvik do kadeř-
nického a kosmetického salónu, 
kde jsme se seznámili s učitelkami 
odborného výcviku a žáky, se kte-
rými jsme měli strávit celý týden.  
Zde jsme mohli porovnat vybavení 
salonů v kežmarku s našimi salony 
ve škole v lanškrouně. Vybavenost 
salonů je velmi podobná, něco mají 
lepší na Slovensku a něco je lep-
ší u nás. Hlavně nás zajímalo, jaké 
používají technologické postupy, s 
jakým materiálem pracují, jak pro-
bíhá u nich pracovní den, jestli pra-
cují s klientkami apod. My jsme jim 
zase sdělovali, jak to funguje u nás. 
Vznikla z toho velmi živá a zajímavá 
diskuse.
Po obědě nás čekala prohlídka 
města, kežmarského muzea a hra-
du s učitelkou Bc. Vladimírou Ho-
vancovou. kežmarok je velmi zají-
mavé historické město pod Tatrami. 
V muzeu jsme zhlédli řemeslné ex-
ponáty od 17. století, měšťanské 
bytové kultury na Spiši. 
V úterý byl pro nás připraven výlet 
do Vysokých Tater - Hrebienok, Rai-
nerova chata, vodopády, Bíliková 
chata. Průvodkyni nám dělala paní 
učitelka Mgr. Petrasová.  Turistickou 
procházku jsme zahájili na Hrebien-
ku nad horní stanicí pozemní lanov-
ky, odkud jsme se vydali po červené 
značce směrem na Skalnaté pleso. 
Během cesty jsme měli krásné vý-
hledy do  údolí, kde protékal Stu-
dený potok, a na mohutné masivy 
skal. krajina ve Vysokých Tatrách je 
nádherná. Na Rainerově chatě nás 
čekalo malé občerstvení a byla zde 
i zajímavá expozice o horských no-
sičích. Zpátky na Hrebienok jsme se 
vrátili podél vodopádů Studeného 

potoka. Večer jsme byli příjemně 
unaveni, ale plni zážitků.
Středu dopoledne jsme strávili ve 
škole v teoretickém vyučování s 
Mgr. Jarmilou Gurkovou v před-
mětech vlasová kosmetika a tech-
nologie. Výuka pro nás byla příno-
sem, dozvěděli jsme se věci, které 
se budeme teprve učit. Ve vlasové 
kosmetice se probíraly druhy večer-
ního líčení a v technologii jsme se 
učili barvení vlasů. Bylo zajímavé, 
že naše žákyně zaujala výuka tak, 
že si dělaly poznámky a nevadila 
jim slovní bariéra.
Po obědě jsme šli na odborný vý-
cvik, kde jsme pracovali ve dvojicích 
se žákyněmi kežmarské školy. Mohli 
jsme posoudit, jak se co dělá u nás a 
jak u nich. Pak nás paní učitelka od-
borného výcviku Dana kolodzejová 
vzala na návštěvu  lycea -  nejstarší 
knihovny v Evropě, do evangelic-
kého kostela a do dřevěného arti-
kulárního kostela, který je zapsán v 
seznamu památek UNESCo.
Čtvrteční dopoledne i odpoledne 
jsme strávili v odborném výcviku, 
kde jsme si opět mohli vyměňovat 
teoretické a praktické dovednosti s 
žáky partnerké školy. Hodně jsme 
diskutovali nad používanými pří-
pravky. Tento den jsme se setkali 
s paní ředitelkou školy Mgr. Mar-
tou Sabolovou, která nás hostila. 
Toto setkání bylo velmi příjemné 
a vstřícné. Naše děvčata paní ředi-
telce barvitě líčila všechny zážitky a 
postřehy, které za celý týden proži-
la.
V pátek po snídani jsme vyrazili do 
Tatranské kotliny s učitelkami oV a 
žáky oboru kosmetička.  Na tomto 
společném výletě jsme navštívili 
Belianskou jeskyni, která je největ-
ších vysokohorská krápníková jes-
kyně v Tatranském národním parku. 
Pro veřejnost je zpřístupněno 1135 
metrů s výškovým rozdílem 115 
metrů. 
Po obědě jsme se vrátili na odborný 
výcvik, kde jsme společně zhodno-
tili celý týden výměnného pobytu 
a se všemi jsme se rozloučili. Bylo 
nám líto, že už se musíme vrátit 
domů, protože jsme zde navázali 
nová přátelství.
Děkujeme Městu lanškroun za 
poskytnutí  finanční  podpory pro 
žáky v oborech kadeřnice a kos-
metička, bez které by se realizace 
tohoto projektu nemohla uskuteč-
nit. Partnerské škole v kežmaroku 
děkujeme za milé a vstřícné přijetí 
a naší škole za možnost vycestovat 
na Slovensko.

Bc. Markéta Záplatová

pátek  30. 10. 2015 od 14 do 17 h
pátek 20. 11. 2015 od 14 do 17 h
sobota 21. 11. 2015 od   9 do 12 h

V rámci projektu Erasmus jsme se 
vydaly spolu s deseti vybranými stu-
dentkami 2. ročníků SZeš lanškroun 
na týdenní návštěvu zemědělské 
školy ve Skjetleinu, poblíž města 
Trondheim v Norsku. Dobrodružství 
začalo už při páteční cestě tam, kdy 
nám při přestupu v oslu uletělo leta-
dlo. Po zjištění, že všechny lety jsou 
až do pondělí obsazené, nám vážně 
hrozil nervový kolaps. Nakonec vše 
dobře dopadlo a my jsme se mohly 
pozdě večer ubytovat v kempu pří-
mo na pláži, což jsme jako sucho-
zemci vážně ocenily.  Spolu s námi v 
Norsku byli také studenti z Portugal-
ska a Francie, takže se všichni mohli 
družit a mimo jiné zjistit, jak jsou na 
tom s angličtinou.
Během týdne jsme několikrát navští-
vily školu, snídaly a obědvaly toasto-
vý chleba se sýrem a salámem a ve-
čeřely pizzu. Nedokážu si představit, 
jak trpěla labužnická francouzská 
výprava. 
škola je velmi moderně vybavena a 
přímo sousedí s internátem. Na roz-
díl od našich děvčat nás učitelky na-
prosto uchvátil kapsář na telefony, 
kam si dobrovolně norští studenti 
odkládají své mobilní miláčky před 
začátkem každé hodiny.
Na školním statku se zabývají cho-
vem dojeného skotu plemene nor-
ské strakaté, dále chovem koní, ovcí, 
prasat a 3000 kusů nosných slepic, 
takže jsou zde rozsáhlé možnosti k 
získávání praktických dovedností. 
Mile nás překvapilo muzeum dříve 
používané zemědělské techniky a 
různých pomůcek při zpracovaní 
mléka a masa. 

Při prohlídce Trondheimu jsme byly 
uchváceny katedrálou Nidarosmen, 
kde končí asi 500 km dlouhá stez-
ka poutníků. Navštívily jsme ještě 
další zemědělskou školu a biofarmu 
mléčného skotu, kde naše student-
ky nadchl dojící robot a několik 
malých koťat. Dále jsme podnikly 
exkurzi do firmy orkel, která patří 
ke světové špičce ve výrobě lisů na 
balíky. Podle slov sličné manažerky 
lze sbalit do bílých kulatých balíků 
naprosto všechno. 
Norsko je také zemí lososů, proto 
jsme navštívili i Gaula nature cen-
ter, kde se dají ulovit největší lososi 
na světě. I proto je velmi populární 
mezi rybáři všech zemí.  Příroda 
středního Norska se příliš neliší od 
té naší, jen je zelenější a počasí více 
deštivé. Jejich tamní rčení zní: „ Není 
špatného počasí, je jen špatně oble-
čený člověk.“ Myslíme si, že je toto 
norské moudro inspirativní také pro 
nás Čechy.
Ani zpáteční cesta nebyla bez pro-
blémů. I v Norsku platí, že nikdy 
není tak špatně, aby nebylo ještě 
hůř. Ztracený kufr, autobus z letiště, 
do kterého se chtěla dostat čínská 
skupina s kufry i my s kufry. Vlak 
nám ujel doslova před nosem, stej-
ně jako motoráček do lanškrouna. 
Přes to všechno byl celý týden v 
Norsku jedním velkým zážitkem. 
Velké díky patří paní Mgr. Radmile 
Janouškové, která projekt řídí a or-
ganizuje.

Ing. M. Klížová, 
Mgr. L. Chrobáková


