1 – skupina mateřské a základní školy
Moderace: Johannes Miesenböck (Regionální management Horní Rakousko,
johannes.miesenboeck@rmooe.at) a Radim Herčík (Společný sekretariát AT-CZ, radim.hercik@crr.cz)
Návrhy projektů v novém programu Interreg AT-CZ 2021-2027
Představení účastníků/institucí tohoto tematického stolu a jejich projektových záměrů pro nový
program Interreg AT-CZ 2021-2027
1) Education for Tomorrow (e-TOM AT-CZ)
Tematické zaměření:
•

Globální a občanské vzdělávání, vzdělávání v oblasti digitálních médií

Plánované činnosti:
•
Vzdělávací kurz (strukturovaný do tematických modulů, cílová skupina - pedagogičtí
pracovníci, školy, pokud možno v synergii s projekty AT-HU a SK-AT)
•
Práce se vzdělávacími institucemi a pro vzdělávací instituce, praktické navazování kontaktů a
výměna zkušeností
•

Vytváření sítí - rodiče, pedagogické školy, správci atd.

předpokládané období realizace:
•

01.01.2023 - 31.12.2025

Partneři: Úřad dolnorakouské zemské vlády, oddělení mateřských škol, Bildungsdirektion für Wien,
Europa Büro, Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien, Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám – České Budějovice, Vysočina Education,
Vzdělávací institut pro Moravu, Centrum volného času Lužánky, Jihomoravské centrum pro
mezinárodní mobilitu, z.s.p.o.
2) JOBITY
Tematické zaměření:
•

Technologie, inovace, životní prostředí

Plánované činnosti:
•

Vzdělávání žáků, učitelů, ředitelů škol

•

Výměny žáků / pedagogů

•

Propojení s podniky

předpokládané období realizace:
•

Projekt je téměř připraven a bude podán v rámci prvního kola podávání projektových žádostí

Partneři: podobná struktura partnerů jako u e-TOM AT-CZ, + Wirtschaftsagentur Wien

2 – skupina střední školy
Moderace: Štěpánka Ryklová (Kraj Vysočina, ryklova.s@kr-vysocina.cz) a Jitka Kössler
(NÖ.Regional.GmbH, jitka.koessler@noeregional.at)
Představení účastníků skupiny a jejich projektových námětů:
„Výchova ke zdraví“



Střední zdravotnická škola Tábor
Střední zdravotnická škola České Budějovice

„Tvorba digitálních výukových materiálů“


Střední zdravotnická škola České Budějovice

Chaloupky o.p.s


Environmentální vzdělávání

HAK Eferding (obchodní akademie)

RERA

Spolupráce obchodních škol s fiktivními firmami



Spolupráce středních zemědělských škol
o Společné praxe
o Šlechtění odolnějších rostlin, které se přizpůsobí změně klimatu

Seznam organizací z této pracovní skupiny, které nabízí spolupráci resp. kontakty












Odbor školství krajského úřadu Jihočeského kraje
o Zprostředkovatel kontaktů
Hospodářská komora Horní Rakousko, okres Rohrbach
o Spolupráce se všemi možnými školami
o Téma – snižování nedostatku pracovní sil
Jihočeská hospodářská komora
o Spolupráce se střeními školami, technické vzdělávání, podpora řemeslných oborů
(textilní průmysl), digitální kompetence
Úřad práce Jihlava
o Účast na projektech bez finančního podílu
o Spolupráce s Úřadem práce v Českých Budějovicích
Hudební škola Freistadt
o Realizace projektů napříč hranice
o Internacionální projekty
o Kooperace s VŠ i v ČR
o Zprostředkování partnerů z Horního Rakouska (oblast Freistadt)
Základní umělecká škola Trhové Sviny
o Společná souborová tvorba
Dům dětí a mládeže Písek
o Digitální výchova, 3D tisk, podpora volnočasového vzdělávání

3 – skupina vysoké školy a environmentální vzdělávání
Moderace: Jitka Hrodějová (KrÚ Jihočeského kraje, hrodejova@kraj-jihocesky.cz)
1) Klima Edu Events
Zástupci projektového partnera Chaloupky, o. p. s. představili v rámci diskuse ve skupině plánovaný
projekt na téma environmentálního vzdělávání, který by měl navazovat na výsledky a výstupy
z projektu řešeného v programovém období 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů. Cílem projektu
by mělo být rozšíření stávající nabídky vzdělávání na základních školách o modul věnující se tématice
environmentálního vzdělávání, se zaměřením na klima a klimatickou změnu, a tento modul
v příhraničním regionu rovněž pilotně otestovat ve vybraných ZŠ. Projekt by se rovněž zaměřoval na
další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v této oblasti. V rámci projektu by měla vzniknout
analýza/metodika k tematice environmentálního vzdělávání a mělo by dojit k realizace WS (pro žáky a
pedagogy)
Projekt bude připravován ve spolupráci s partnerem Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání a Klimabündins NÖ. Partneři by měli zájem o navázání spolupráce s partnerem z jižních Čech
a Horního Rakouska (mělo by dojít k oslovení Klimabündnis OÖ).
2) Proměna kulturní krajiny podél hranice
Partner z VUT Brno představil skupině projektový záměr zabývající se mapováním a prezentací proměn
kulturní krajiny v příhraniční oblasti. Jedná se o velmi „ranný“ projektový záměr, na kterém by tento
PP chtěl spolupracovat s univerzitou v Kremsu a Vídni. Zasazení do PO programu zatím není finální,
partner bude konkrétní zaměření projektu definovat až po absolvování všech odborných WS. Dle
prezentace v rámci skupiny by bylo vhodné téma zařadit spíše do SC Kultura a cestování ruch.
Zapojení/oslovení dalších PP z příhraniční oblasti také bude záviset na finálním zařazení projektu do
jedné z PO, resp. SC.
3) Biovzdělávací kampus
Partner z NP Thayatal představil skupině projektový záměr, jehož cílem by mělo být zřízení střediska
neformálního vzdělávání v oblasti environmentální výchovy v příhraniční oblasti, které by sloužilo
primárně pro studenty VŠ, ale mohly by jej využívat např. i ZŠ a SŠ v regionu. V současné chvíli se jedná
o velmi zevrubný projektový záměr. V rámci diskuse vyplynulo, že by partneři nejprve rádi zrealizovali
malý projekt v rámci Fondu malých projektů, který by zmapoval situaci v dané příhraniční oblasti,
potenciál a zájem ze strany vzdělávacích zařízení o využívání tohoto střediska. Následně by z jiných
dotačních titulů došlo k rekonstrukci a přestavbě dané stavby (bývalá celnice) a až následně by mohl
být připravován projekt do programu přeshraniční spolupráce. Zapojení dalších partnerů do projektu
tak nebylo v rámci skupiny diskutováno, bude závist na případné finální podobě projektu.
4) Studentské Start-Upy

Partner z VŠTE České Budějovice (Fa ekonomická) představil ostatním členům pracovní skupiny
připravovaný projektový záměr na téma „studentské Start-Upy“, jehož cílem by mělo být zlepšení
připravenosti studentů VŠ na požadavky trhu práce. V rámci projektu by mělo dojít
k vytvoření/založení fungujícího start-upu, v rámci kterého by přeshraniční studentské týmy řešily
konkrétní business casy, a tak zvyšovaly své praktické dovednosti a schopnosti. V rámci projektu by
rovněž docházelo k setkáním s odborníky z praxe, kteří by do aktivit přinášeli další rozměr.
VŠTĚ (Fa Dopravy) v rámci diskuse představila ještě další dvě zamýšlená témata pro přeshraniční
projekt, a to konkrétně:
-

Přeshraniční sdílení kompetencí v oblasti hospodaření s obalovými odpady
Rekuperace kinetické energie silničních vozidel

V obou případech se jedná o velmi „čerstvé“ projekty, jejich zařazení v rámci PO Programu zatím není
jasné a nabízí se zde více možností uplatnění.

