
ZPRÁVA O PROJEKTU ACES, SOUVISEJÍCÍCH PROJEKTECH A NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE S 
GYMNÁZIEM SREMSKA MITROVICA 
 
Loňské třídy 1. A + 2. A se v lednu 2013 zapojily do projektu ACES (Academy of Central 
European Schools), který je podporován ministerstvy školství středoevropských zemí               
+ 1 rakouskou + 1 slovenskou nadací. Komunikační jazyk projektu je angličtina. Projekt 
spočíval ve vytvoření samostatné pracovní skupiny na Facebooku. Tato skupina byla tvořena 
4 tematickými podskupinami (hudba, sport, tradiční zvyky, životní prostředí). Jako partnerské 
školy si našli 1 srbskou a 1 rumunskou školu. Studenti si pak v rámci podskupin i centrální 
skupiny vyměňovali názory a poznatky o příslušných tématech v partnerských zemích a 
navázali několik virtuálních přátelství. 
Hlavním cílem projektu bylo získání grantu ve výši 1 600 EUR, který jsme v červnu 2013 
nakonec bohužel nezískali. Vedení ACES však ocenilo naši práci nabídkou účasti na dalších 
projektech.  
První aktivita je zařazení do partnerské databáze rakouských středních škol, kam jsme 
koncem června požádali o zařazení (webové stránky: www.schulpartnerschaften.at nebo 
www.schoollinking.iz.or.at). V červenci 2013 byla žádost akceptována. V současné době 
čekáme, zda se nám po prázdninách některé z rakouských gymnázií ozve. Jako komunikační 
jazyky jsou uvedeny angličtina i němčina.    
Další projekt, podporovaný rakouskou Erste Bank, má jednací jazyk angličtinu. Jde o 
kombinaci jazyků, výuku přírodovědeckých předmětů a ekologie. Jmenuje se vznešeně 
„European Schools For A Living Planet“ (zkratka ESFALP). Tam naše úvodní projektová zpráva 
uspěla a získáme grant 230 EUR na nákup vybavení pro ekologii a meteorologii. Zástupci 
školy (1 učitel + 1 žák) jsou pozváni na týdenní pilotní školení projektu do Rakouska. Toto 
školení, nazvané ESFALP Academy, bude probíhat na přelomu září a října 2013 za účasti 
zástupců vítězných škol z 11 zemí střední a východní Evropy. Poté bude následovat 
projektová část, spočívající na spolupráci žáků zmíněných škol prostřednictvím Internetu. 
Pokud bude v květnu 2014 vyhodnocen projekt jako úspěšný, pojedou zástupci školy na 
finální vyhodnocení do národního parku v Rumunsku. Veškeré náklady na pobyty hradí 
nadace Erste Bank. 
Za největší zisk z projektu ACES považuji to, že jsme dostali nabídku navázat spolupráci 
s prestižním srbským gymnáziem ze severního Srbska (obec Sremska Mitrovica - 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sremska_Mitrovica v angličtině 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sremska_Mitrovica). Škola má pěkné webové stránky v 
angličtině (http://www.gimnazijasm.edu.rs/index.php/en/) a v němčině 
(http://www.gimnazijasm.edu.rs/index.php/de/). Komunikace by tedy mohla probíhat 
v obou jazycích. Vedení srbské školy má zájem navázat dlouhodobou spolupráci na bázi 
výměnných pobytů studentů s bydlením v rodinách, předběžně asi na dobu 5 dní. Vzhledem 
k tomu, že zatím nemáme žádné podpůrné finanční zdroje, proběhla dohoda o finanční 
nenáročnosti pobytů u nás i v Srbsku. Aktivity a exkurze by se tedy odehrávaly vždy 
v domovském městě či blízkém okolí. To by se samozřejmě mohlo změnit po získání 
nějakého grantu. Budeme opět zkoušet ACES, grant „Do světa“ i další.  
Srbská strana navrhuje, aby první pobyt proběhl v jejich městě v první polovině října 2013. 
Naopak Srbové by k nám přijeli na jaře, předběžně v květnu. Ideální by byl týden před 
maturitami. Do Sremské Mitrovice je poměrně slušné a relativně levné dopravní spojení, díky 
čemuž si mohou výměnný pobyt dovolit i studenti ze sociálně slabších rodin. Zpáteční 
jízdenka na autobus (Brno – Beograd, přestup na bus Beograd - Sremska Mitrovica) stojí 
necelé 3 tisíce korun, u vlaků je to u množstevní slevy podobné. Jídlo je v Srbsku o něco 
levnější než v naší zemi. 
Počet studentů na pilotní výměnu je navržen předběžně v rozmezí 8 – 12 osob. Navrhuji, aby 
přednostně byli zařazeni studenti, kteří pracovali na projektu ACES, tedy studenti letošních 
tříd 2. A a 3. A, protože ti svou prací vyvolali zájem srbské školy o spolupráci. 
 
Ve Strážnici dne 28. 8. 2013                                                                 
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