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Exkurze pro školní kariérové poradce v PTS Mistelbach 
School meets economy – Propojení vzděl. a hosp. sektoru, Exkurze v ZŠ PTS Mistelbach 

Program: Evropská územní spolupráce (EUS) INTERREG V-A AT-CZ 2014 – 2020 

Termín: 4. 12. 2019 

Místo konání: Brno 

Účastníci: Exkurze se zúčastnilo 15 českých pedagogů ze ZŠ a SŠ 
 

Cílem návštěvy českých pedagogů – ředitelů, kariérových poradců na Základní škole PTS 

(praktické) v Mistelbachu bylo blíže se seznámit s rakouským školským systémem 

a zaměřením školy na základy jednotlivých manuálních činností v oblastech jako je 

dřevozpracování, keramika stavebnictví atd. 
Pedagogové byli nejdříve seznámeni s krátkou historií školy a následně s jejím současným provozem 

a fungováním, dále se systémem vzdělávání v AT všeobecně i konkrétně v navštívené praktické škole. 

V průběhu návštěvy školy nás informovala také prof. Waltraud Haschke z Vysoké pedagogické školy 

v Hollabrunnu o různých školských systémech v evropských zemích a zejména o přístupu jednotlivých 

zemí ke kariérovému poradenství např. ve Švédsku, Holandsku. 

Poté následovala prohlídka školy s návštěvou učeben, kde probíhala výuka. Každá učebna v této škole 

je zaměřena na nějaké řemeslo a vybavena pro konkrétní řemeslný obor, např. elektro, stavebnictví, 

práce se dřevem, práce s kovem, kadeřnictví, aranžérství.  

Počet žáků ve třídách se pohyboval od 5 do 10. Výhodou je zajištění kvalitní výuky a individuální 

přístupu k žákům. Žáci na škole pobývají 1. až 2. pololetí České pedagogy rovněž zaujalo, že se zde 

nezvoní konec hodiny. Přestávky určuje sám vyučující. Cílem je, aby se práce a přestávka v práci co 

nejvíce přiblížily pracovnímu procesu, což je dobrá zkušenost žáků pro budoucí praxi. 

Následná vzájemná diskuze se týkala především výměny informací o školském systému v CZ a AT, 

platovém ohodnocení učitelů, spolupráce s rodiči a souvisejících problémů v obou zemích. 

Překladatelské služby zajistila Mgr. Lucie Procházková, PhD., členka realizačního týmu hlavního 

partnera, která zprostředkovala všechna fakta. 
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