
 

 

 

Tisková zpráva (27. 6. 2022) 

Výjezdní workshop ve Weidenbergu 

„Bylo – nebylo“ 

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 se vypravila dvanáctičlenná skupina z Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko na 
opravdu pohádkovou cestu do německého Weidenbergu (okres Bayreuth). Pracovní výjezd se konal v rámci 
projektu „Přátelství a poznávání bez hranic“. Cílem společného workshopu byla výměna zkušeností z oblasti 
vzdělávání, prohlídka školy a načerpání inspirace pro další činnost. Neobyčejně vřelé přivítání a úvodní 
prezentace školy panem Jörgem Zinnerem, ředitelem školy, byla zajímavá a byla završena filmem, který byl 
natočen o škole v době covidové pro radost a také k 50. výročí školy. Nás, jako hosty, přivítali zřizovatelé školy, 
vedoucí školského odboru, zemský rada okresu Bayreuth a další pracovníci školy. Poté následovala prezentace 
projektu MintPhilMal. Velmi poutavým způsobem jsme se dozvěděli, jak tento projekt funguje, dokonce jsme se 
seznámili s tvůrcem hudebního a digitálního zpracování. Představení projektu bylo natolik zajímavé, že se 
kolegyně z české strany ihned zajímaly o zapojení a spolupráci v něm. Projekt spojuje matematiku, informatiku, 
přírodovědné předměty, filosofii a umění v jeden celek a umožňuje žákům rozvíjet své znalosti a dovednosti 
zcela samostatně a na své úrovni v online prostředí i při osobním setkávání. Je to zábavné a poučné. A to právě 
jde.  

Po krátké přestávce se představila česká strana v zajímavé prezentaci, kterou připravila paní Jana Čížková. 
Představila všechny aktivity, které se u nás v rámci velkého vzdělávacího projektu uskutečnily a uskutečňují, a 
své vystoupení zakončila tématem „Integrace ukrajinských dětí – adaptační skupiny“. Toto žhavé téma vyvolalo 
velkou diskuzi a výměna zkušeností byla poučná pro obě strany. V naší delegaci byly přítomny dvě ukrajinské 
pracovnice, které v tomto projektu pomáhají, psycholožka a tlumočnice. Pan ředitel nás potom všechny pozval 
po obědě (velmi chutném) na setkání s ukrajinskými rodiči a dětmi, které ten den organizovala škola. Německo–
česko–ukrajinské setkání bylo příjemné a přátelské. Společně jsme si prohlédli školu a celý den tím završili. 
Zbývalo se jen rozloučit, předat zajímavé a chutné dárky (regionální potraviny z Mariánskolázeňska) a popřát si 
hodně sil a radosti při další spolupráci. Workshop se vydařil a přinesl mnoho inspirací. A tak to má být. 
Děkujeme. 

 

Workshop byl realizován v rámci projektu: Přátelství a poznávání bez hranic, číslo projektu: DF/EÚS/EGR/0147, 
který je spolufinancován z Programu Přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
2014-2020, Dispoziční fond. 

     


