
Zpráva o mobilitě 

Mobilita:  Erasmus+ 

Typ mobility: Stínování 

Název projektu: Complex Educational Activities for the Teachers  

  at The Elementary and Secondary School in Vodnany 

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA101-060959 

Termín mobility: 13. 6. – 17. 6. 2022 

Vysílající organizace 

Jméno:  ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM VODŇANY 

Obec: Vodňany 

Země: Česká republika 

Přijímající organizace 

Název:  ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE 

Město: BARCELOS 

Země:  Portugalsko 

Účastníci: Michaela Çakmak, Klára Hunešová, Ivana Kalivodová, Luděk Polák 

Doprava:  odlet tam: Praha, 11. 6. 19:10, odlet zpět: Porto, 18. 6. 13:55 

Ubytování: město Póvoa de Varzim, hotel Luzo Brazileio 

 

Pracovní program včetně místní dopravy nám po celou dobu pobytu zajišťovala společnost 

Mobility Friends, jejíž středisko (Campus) je v městě Barcelos. Během pracovního týdne 

v Portugalsku jsme navštívili následující školy. 

Škola Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos, zkratka ETG, vzdělává své žáky v oborech 

technik digitálních komunikací a služeb, kuchař, cukrář, módní návrhář, designe komunikační 

grafiky, technika fotografie, odborné vedení a management. Škola je zasazena do příjemného 

prostředí, části školy jsou barevně odlišeny. Prohlédli jsme si třídy i přednáškovou místnost, 

viděli jsme ukázky navrhovaných šatů. Většina žáků v danou dobu byla na praxích. 

Škola Escola Profissional de Esposende, zkratka EPE, s více budovami v městečku Fão 

poskytuje střední vzdělání ve čtyřletých oborech ve třech oblastech. Pro pohostinství nabízí 

profese kuchař, cukrář, číšník, v sociální sféře nabízí profesi vychovatel/asistent pro jesle, 

mateřské školky, školy, nemocnice a profesi animátor pro rekreační aktivity. Poslední oblastí 

vzdělávání jsou komunikační technologie, grafika, zpracování fotografie a videa, marketing, 

vztahy s veřejností, reklama. Škola EPE pracuje často s žáky ze sociálně slabých rodin, kde 

nejsou dobré rodinné vztahy, proto podporuje své žáky v získání sebevědomí a uvědomění si 

své potřebnosti pro společnost. Učitel je často více psychologem, práce je velmi náročná. 

Z konkrétní výuky jsme viděli část hodiny informatiky, v níž několik hochů prezentovalo vlastní 

vytvořené počítačové hry v prostředí UNITY. Poté dvě portugalské dívky, coby budoucí 

animátorky, nám ukázaly způsob práce s dětmi ze školky (složení papírové lodičky). Dvě 

děvčata z oboru cukrář/číšník nás pohostila ve škole upečenými sušenkami a džusem. 



Měli jsme také možnost nahlédnout do učebnic matematiky, které nás překvapily rozsahem 

učiva. Vezmeme-li v úvahu, že vyučované obory na EPE odpovídaly našim učňovským oborům, 

pak ovšem učivo matematiky odpovídalo našemu gymnaziálnímu vzdělávání. Na náš dotaz 

týkající se nečekané náročnosti učiva v matematice bylo řečeno, že ministerstvo školství 

považuje matematiku za nejdůležitější předmět a tomuto názoru jsou přizpůsobeny osnovy.  

Škola Escola Secundária Alcaides de Faria, zkratka ESAF, v městě Barcelos nabízí rozličné 

obory: např. výtvarné umění, jazykové a humanitní obory, sociálně ekonomické vědy, obor 

věda a technologie, designe a komunikační grafika, účetnictví, plánování a management, 

elektromechanik a technická údržba apod. 

Ve škole jsme navštívili hodinu praktické výuky v dílnách. Mistr se pochlubil vítězstvím školy 

v soutěži o vývoj jednoduchého automobilu s nejnižší spotřebou paliva, přestože nástroje a 

soustruhy v dílnách nepatřily k nejmodernějším.  

Naše průvodkyně, učitelka angličtiny, znovu potvrdila, že učitelské povolání je zde velmi 

náročné na přípravu, zázemí, časové zaneprázdnění. 

Ve čtvrtek 16. 6., když byl v Portugalsku katolický svátek, zorganizovala pro nás společnost 

Mobility Friends jediný výlet do města Braga.  

Certifikáty jsme obdrželi na Campusu v pátek 17. 6. 2022. 

 

Zprávu sepsala Ivana Kalivodová, v Prachaticích dne 24. 6. 2022 

Kontrolovali, doplnili: Klára Hunešová, Michaela Çakmak, Luděk Polák 
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Z výuky programování, EPE 

  



Vstupní interiér, EPE 

 

 

Školní knihovna, ESAF 

 


