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Studijní výměnné pobyty se uskutečňují již dva roky 
 
Kladno - V kladenské střední odborné škole a učilišti U Hvězdy je na týdenním výměnném studijním 
pobytu šest francouzských studentů. “Naše škola byla v rámci družby Středočeského kraje s 
Burgundskem zařazena do projektu Evropské unie Leonardo Mobility. Naši žáci jezdí už dva roky vždy 
na podzim na tři týdny do Dijonu a Francouzi pak vždy na jaře na týden k nám,” říká ředitelka školy 
Marta Malcová. 
 “Projekt je zaměřen na žáky vyšších ročníků učiliště i mladé lidi, kteří už pracují,” 
poznamenala. 
 Francouzští žáci technického lycea z Les Marcs d'Or v kladenské škole navštěvují s žáky 
běžnou výuku, tedy teoretické odborné předměty, hodiny výpočetní techniky i praktickou práci v 
dílnách, kde se učí dělat například truhlářské spoje. 
 Všichni zahraniční studenti i jejich dva pedagogové jsou ubytováni v místním domově 
mládeže, na víkend si je čeští žáci vzali do svých rodin. 
 “Včera byli všichni na exkurzi v jedné známé truhlářské firmě v Uhříněvsi, zítra jedou na výlet 
do Mariánských Lázní a na hrad Loket,” uvedla ředitelka školy. 
 “Měla by přijet také ředitelka naší partnerské dijonské školy a podepsat smlouvu o spolupráci 
v dalších letech,” řekla Marta Malcová. 
 Čeští žáci truhlářského oboru střední odborné školy a středního odborného učiliště jezdí do 
francouzského Dijonu na tři týdny vždy v říjnu. Této stáže se účastní studenti třetího ročníku tříletého 
oboru truhlář i dvouletého maturitního studia. V tamní škole absolvují běžnou výuku včetně praktických 
prací v dílně. 
 Účastníci této stáže dostanou po absolvování programu takzvaný europas, tedy jakousi 
pracovní knížku, v níž bude zaznamenána jejich praxe v zahraničí, a snáze se tak uplatní kdekoli v 
Evropě. 
 “Pokud vím, tak některé střední školy v našem kraji také spolupracují se školami ve Francii, 
ale myslím, že nikdo z nich s partnery v Burgundsku,” dodala ředitelka kladenské školy Marta 
Malcová. 
 V kladenském učilišti se v současnosti učí z cizích jazyků pouze angličtina a němčina, ale od 
příštího školního roku by po dobrých zkušenostech s Francií měla přibýt i francouzština. 
 
 


