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ÚČASTNÍCI PROJEKTU: 
 
Střední školy, asociace a firmy z České republiky, Estonska,  Chorvatska, Itálie, Polska a Španělska. 
ES Asociación de profesores Técnicos y de Enseñanza Secundaria de Automoción de Galicia 

(APAGA), Ribadeo, Španělsko – koordinátor projektu 
CZ  Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79, Olomouc, Česká republika 
EE Kuressaare Ametikool, Kuressaare, Estonsko 
HR Elektrostrojarska obrtnička škola, Záhřeb, Chorvatsko 
IT Autoriparazioni Multicar s.r.l., Pontevico, Itálie 
PL Zespol Szkol Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie, Varšava, Polsko 
 

CÍL  A OBSAH PROJEKTU: 
 
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 je zapojena do mezinárodního projektu 
probíhajícího v rámci programu Erasmus +. Projekt je zaměřen na spolupráci mezi zahraničními školami, 
asociacemi a firmami z České republiky, Estonska, Chorvatska, Itálie, Polska a Španělska, které se podílejí  
na odborné přípravě žáků v automobilních oborech. Cílem všech  zúčastněných stran je využití nové 
metodologie pro výuku automobilních oborů za pomoci vytvoření elektronických učebnic. Následně  
budou tyto učebnice vloženy do virtuální knihovny, která bude k dispozici všem partnerům. Do tvorby 
elektronických učebnic budou zapojeni i žáci jednotlivých škol, kteří budou zpracovávat jim zadané 
kapitoly. 
 
Partneři projektu se tímto projektem rovněž snaží reagovat na aktuální potřeby zaměstnavatelů týkající 
se znalostí a dovedností, které by měli studenti / budoucí zaměstnanci získat během svého studia 
ve škole. Neméně důležitým cílem, který si projekt klade, je snížení počtu neúspěšných žáků a žáků 
předčasně opouštějících vzdělávání. 
 
Partnerské organizace se setkají celkem na 6 pracovních schůzkách, na nichž dojde k stanovení 
průběžných úkolů, vyhodnocení plnění těchto úkolů a vzájemným konzultacím. Velmi významným 
přínosem projektu je navázání přátelství mezi jednotlivými účastníky, mezikulturní poznávání a také 
jazykový rozvoj, kdy komunikačním jazykem celého projektu je angličtina.  
 
Očekáváme, že během projektu dojde k navázání úžších kontaktů mezi zapojenými institucemi 
a v budoucnosti proběhnou výměnné stáže žáků do  partnerských zahraničních organizací.  


