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O projektu: 
 
KDY?   od 1.9. 2016 do 30.6. 2018 
  tři cykly stáží – jaro 2017, léto a podzim 2017, jaro 2018 
KDO? CO?   
Odborné praxe žáků: 36 účastníků 
• žáci 2. a 3. ročníku střední školy  
• žáci 2. ročníku tříletého učebního oboru 
• 9 učitelů jako doprovodné osoby  
Profesní rozvoj pracovníků: 
• 7 účastníků 
KDE?   5 partnerů - Německo, Nizozemí, Maďarsko, Rakousko, Slovensko  
   školy a firmy (organizace FLORNET) 
JAK?  
Žáci: dvoutýdenní praxe v oboru zahradnictví, floristika a sadovnictví, 

vinohradnictví a vinařství   
Učitelé: pětidenní stáže/stínování v oboru květinářství, floristika, sadovnictví, 

zahraniční spolupráce (Rakousko), vinařství a vinohradnictví, ovocnictví 
(Německo) 

 
 
  



Cíle, výsledky: 
 

• realizace stáží v podmínkách zahraničních škol a firem 
• zdokonalení odborných, jazykových, kulturních a 

sociálních  kompetencí účastníků stáží 
• prezentace, odborné slovníčky, fotodokumentace 
• certifikace: ECVET – jednotky výsledků učení, Europass 

Mobility a certifikáty 
• uplatnění získaných zkušeností v dalším studiu a  
 v budoucím zaměstnání 
• rozšíření a zkvalitnění mezinárodní spolupráce 

 
 



Partnerské organizace: 

• Bildungszentrum Gartenbau Langenlois, 
Rakousko 

• AOC de Groene Welle Zwolle, Nizozemí 
• Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola 

es Szakiskola, Budapest, Maďarsko 
• Stredná odborná škola Pruské, Slovensko 
• Berufliche Schulen Kitzingen-Ochsenfurt, 

Německo 



 
Bildungszentrum Gartenbau 

Langenlois, Rakousko 
 • žáci 2. a 3. ročníku střední 

školy:  
• stáž v oboru zahradnictví – 

množení rostlin - duben, 
květen 2017 – 8 žáků 
sadovnictví - září 2017 –  

 4 žáci, množení rostlin - 
březen 2018 – 4 žáci 

• Učitelé:   
• duben 2017 – 1 stáž  

květinářství, 1 floristika  
• březen 2018  - 2 sadovnictví,  
 1 zahraniční spolupráce jaro 

2017  

 







Jednotky výsledků učení ECVET– generativní a vegetativní 
množení, studium sortimentu rostlin 



Praxe na školním statku Heindorf  





Exkurze, výlety - Vídeň 



 
AOC de Groene Welle Zwolle 

Nizozemí 
  

• stáž v oboru 
sadovnictví  - 2 žáci 
3. ročníku střední 
školy – březen 2017 
 

• stáž v oboru floristika 
- 2 žákyně 3. ročníku 
střední školy – březen 
2017 
 
 



Před odletem… 



Praxe – floristika 



Praxe - floristika 



Praxe – sadovnictví 



Exkurze, výlety - Amsterdam 



 
Magyar Gyula Kertészeti 

Szakközépiskola es Szakiskola, 
Budapest, Maďarsko  

 
• stáž v oboru floristika 

 
• 2 žákyně 3. ročníku 

střední školy – březen 
2018 
 



Škola Magyar Gyula 



Praxe ve škole 



Učebny – praktická výuka floristiky 



Budapest - floristické prodejny 



Exkurze, výlety – Budapest - 
nejstarší lázně Széchényi 



Bazilika sv.Štěpána 



Stredná odborná škola Pruské, 
Slovensko 

• stáž v oboru floristika, 
 3 žákyně 2. ročníku 

střední školy – březen 
2017, 3 žákyně 2. ročníku 
střední školy – březen 
2018 

• stáž v oboru zahradnictví, 
 2 žákyně 2. ročníku 

učebního oboru – březen 
2017, 2 žáci - 2. ročníku 
učebního oboru – březen 
2017 
 
 







Exkurze, výlety - Bojnice 



Slovníček česko-slovenský 
• květináč          - kvetinač, črep, črepnik 
• květinářství     - kvetinárstvo 
• plevel              - burina 
• okurka             - uhorka 
• rajče                - paradajka 
• jírovec maďal   - pagaštan 
• afrikán             - garafia 
• růže                 - ruža 
• okopat             - okopať 
• vyplít                - vyplieť 
• bedna              - debna 
• přepravka        - prepravka 
• brusinka          - brusnica 
• borůvka           - čučoriedka 

• snídaně          - raňajky 
• pokoj              - izba                                                                  
• kostel             - kostol 
• návštěva        - návšteva 
• příroda           - príroda 
• má                 - moja 
• můj                - moj 
• zřícenina       - zrúcanina  
• prohlídka       - prehliadka 
• rohlík             - rožok 
• okolní            - okolitý  

 



 
Berufliche Schulen Kitzingen-

Ochsenfurt, Německo 
 • praxe v oboru 

zahradnictví _ 2 žákyně 
2. ročníku – červenec 
2017,   vinařství a 
vinohradnictví - červenec 
2017, 2 žáci 3. ročníku 

• stáž pro 2 učitelky  
ovocnictví, praxe, 
vinařství a vinohradnictví, 
říjen 2017 









Dny otevřených dveří 
Veřejné přednášky/prezentace 
Nástěnky, propagační materiály školy, prezentace o mobilitách 
Studentský parlament 
Webové stránky, sociální sítě 
Mezinárodní setkání –  partnerské školy a firmy, organizace 
FLORNET 
Místní tisk a školní časopis 
Výstavy, soutěže, semináře, školení 
Učitelé, studenti, absolventi, zájemci o studium, další střední a 
základní školy, rodiče 
Zřizovatel, město, profesní svazy 

Informace o projektu  
a programu ERASMUS+ 



Šíření výsledků – tisk - Mělnická 
RADNICE 6/2017 



Šíření výsledků – tisk - text článku – Mělnická RADNICE 6/2017 
Máme zelenou, vyjíždíme! 
Kam cestujeme? Skotsko, Francie, Německo, Malta – to jsou cílové země, do kterých vyjelo pět učitelů cizích 
jazyků z České zahradnické akademie Mělník na dvoutýdenní jazykové kurzy v projektu "Komunikujme". Dalších 
sedm pracovníků školy využilo možnosti zúčastnit se  stáže v  partnerské škole  v  rakouském městě Langenlois. 
Stáže se zaměřily na výuku angličtiny, práci třídního učitele, využití IT, na problematiku výchovného poradenství, 
vedení školy a internátu. Dvouletý projekt se chýlí ke konci, ale jeho výsledky propojujeme s výukou a další 
činností školy. Například tím, že absolventi jazykových kurzů a stáží se aktivně zapojují do projektu "Green Tour". 
Vedou přípravu na odborné praxe zaměřené na praktické zahradnictví,  sadovnictví, floristiku, vinohradnictví a 
vinařství, a nebo vyjíždějí se skupinami studentů jako doprovodné osoby. V projektu totiž vysíláme učitele 
odborných předmětů a naše studenty na stáže v zahradnických školách a firmách.  
Do plánu zahraničních aktivit (jaro 2016 až jaro 2018) jsme tak díky získaným grantům ERASMUS+ mohli zařadit 
výjezdy celkem šedesáti účastníků do osmi  evropských zemí. 
V čem spatřujeme přínos zahraničních stáží?  Především se zdokonalí odborné a jazykové kompetence stážistů, 
kteří obdrží celoevropsky standardizovanou certifikaci. Víme také, že absolventi zahraničního pobytu se vrací do 
školy zkušenější, motivovanější, samostatnější, sebevědomější, a také s větším zájmem o obor. Proto 
považujeme zahraniční spolupráci za důležitou součást odborného vzdělávání, které naše škola poskytuje. Proto 
máme zelenou a vyjíždíme.  
Česká zahradnická akademie Mělník v programu ERASMUS+, Projekty mobility osob, Školní vzdělávání - projekt 
„Komunikujme",  Odborné vzdělávání - projekt "Green Tour" 
Tyto projekty jsou realizovány za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. 
Mgr. Hana Kušinová 
koordinátorka zahraniční spolupráce 
Česká zahradnická akademie Mělník 









 
Bližší informace: 

 
 

Hana Kušinová 
kusinova@zas-me.cz 

 
Blanka Plicková 

plickova@zas-me.cz 
 

ČZA Mělník 
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