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Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya  

pri Spojenej škole Tvrdošín 
 

Teória verzus Prax 
 

V dňoch od 29. 09. 2019 do 11. 10. 2019 sa žiaci Strednej priemyselnej školy informačných 

technológií Ignáca Gessaya pri Spojenej školy Tvrdošín zúčastnili mobility Erasmus+ s názvom: 

Teória verzus Prax, na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné 

škole (SPŠSE a VOŠ) v Liberci. 

Je to už tretí projekt po mobilite v Prahe a Suchej Beskydskej v Poľsku. Všetky projekty boli 

zamerané na doplnenie a zdokonalenie odborných vedomostí a zručností žiakov. 

SPŠSE a VOŠ v Liberci má už 140 rokov a patrí medzi najlepšiu priemyslovú strednú školu 

v Česku. Škola disponuje výborným technickým vybavením a má všetky študijne odbory, ktoré 

ponúka aj naša škola. 

Projektu sa zúčastnilo 20 žiakov tretieho a štvrtého ročníka z odborov elektrotechnika, 

mechatronika, informačné a sieťové technológie a technické lýceum. 

Cieľom projektu bolo rozšírenie vedomostí a praktických zručností z odborných predmetov 

s využitím bohatého technického vybavenia školy. Žiaci počas dvoch týždňov chodili na 

vyučovanie podľa rozvrhu daných učebných odborov. Rozvrh hodín, bol upravený tak, aby žiaci 

mohli navštevovať hlavne vyučovanie odborných predmetov a mohli aj pracovať na hodinách 

v dielňach, v odborných učebniach spolu so žiakmi libereckej školy. Na konci absolvovania 

dvojtýždňového vzdelávania, boli ohodnotení určenými vyučujúcimi odborných predmetov.  

Na záver dostali certifikát absolvovania projektu Erazmus+. 

Okrem štúdia, škola pripravila pre žiakov aj voľnočasový program. Prehliadku Liberca, 

botanickej záhrady, IQ landie, výstup na vrch Ješted, prehliadku múzea bižutérie a skla, 

návštevu akvaparku v Jablonci n. Nisou, celodennú návštevu medzinárodného strojárskeho 

veľtrhu v Brne. Žiaci tak spoznali nových ľudí, nadviazali nové priateľstvá, oboznámili sa s 

kultúrou mesta, naučili sa samostatnosti, zlepšili svoju finančnú gramotnosť a komunikačné 

schopnosti. 

Okrem úspešnej realizácie projektu škola získala ďalšiu partnerskú školu pre odbornú spoluprácu 

aj v budúcnosti. 

 

A aké sú reakcie a pripomienky zo strany našich žiakov na projekt? 

 

„Takýto projekt by sa mohol realizovať každý rok pre tretiakov a štvrtákov.“ 

„Program zo strany libereckej školy bol super, ale mohli nám ponúknuť aj návštevu susedného 

Nemecka, keďže sme boli veľmi blízko.“ 

„Technické vybavenie školy je síce oveľa lepšie, ale naše odborné vedomosti sme mohli 

aplikovať pri práci napríklad na 3D tlačiarni, tvorbe programov CNC či konfigurácií Cisco 

zariadení.“ 

„Českí učitelia sa nám páčili, štýl vyučovania majú podobný ako je  na našej škole.“ 

„Projekt odporúčam aj iným žiakom, nakoľko sme nezískali len nové vedomosti a zručnosti, ale 

aj nových kamarátov. Mesto Liberec je veľmi pekné, dýcha históriou, v okolí je krásna príroda.“ 
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