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Zahradnické obory se již tradičně vypravují do Holandska 
– světové květinové velmoci, kde každoročně několik 
desítek budoucích floristů absolvuje pracovní stáž 
u renomované firmy BOERMA Instituut - International 
Floral Design School, kde se učí různé druhy ručních 
vazeb, pracují v květinářstvích v Amsterdamu a okolí, 
v zahradnictvích, parcích a sadech.

Žáci oborů truhlář, tesař a dřevostavby cestují až do 
vzdáleného severského Finska - do země proslulé 
skvělými dřevostavbami, aby se tam přiučili a zdokonalili 
v práci se dřevem v tamních truhlářských dílnách. Zde se 
partnerem školy stalo jedno z největších finských 
školských konsorcií GRADIA Jyväskylä.

Žáci stavebních profesí našli svou cílovou destinaci 
na jihu Evropy - ve Španělsku (Granada, Valencie), kam se 
v průběhu posledních let vypravilo již několik skupin 
našich učňů stavebních oborů, aby tam ve spolupráci 
se společnostmi EUROPROYECTOS a Mobility 
Projects pomáhali při rekonstrukcích a revitalizacích 
několika objektů.

Od r. 2011 udržuje škola  pravidelný kontakt s partnerskou 
školou Harrow High School v Londýně, se kterou vždy 
jedenkrát ročně probíhají reciproční výměnné návštěvy 
žáků obou škol.

Zahradníci v Holandsku (Aalsmeer) Stavaři na stáži ve Španělsku

Dřevaři ve Finsku

Zahradnice v Londýně
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Životní moudro praví, že cestování rozšiřuje obzory… 

Tahle krásná věta se stala mottem zahraničních aktivit naší 
školy. Před několika lety jsme začali psát zcela novou 
kapitolu ve své zahraniční politice a ta začíná nést ovoce. 
Současná moderní evropská škola se bez dobrých 
a stabilních zahraničních kontaktů již neobejde 
a toho jsme si dobře vědomi. Proto jsme již před několika 
lety zahájili sérii jednání s partnery v řadě zemí EU. Na 
škole jsme zřídili pozici „koordinátora zahraničních 
aktivit“, které se ujal učitel cizích jazyků Mgr. Pavel Noha, 
a cílená systematická práce má velké výsledky.

Střední odborná škola
Jarov

Praha 9, Učňovská 100/1
www.skolajarov.cz

www.facebook.com/skolajarov

Evropská komise (u nás zastoupena národní agenturou 
DZS – Dům zahraniční spolupráce) i samotná ČR nabízí 
v této oblasti mnoho možností financování zahraničních 
aktivit škol, např. programy Komenius, Erasmus+ (dříve 
Leonardo da Vinci), strategická partnerství škol KA2, 
grantové projekty hl. m. Prahy a další. Vytyčili jsme si 
jasnou strategii a pustili se do práce a to tak, abychom 
s ohledem na všechny své obory navázali klíčové 
zahraniční kontakty.

Zahradníci v Holandsku

Zahraniční aktivity školy



4

Každoročně se vydává skupina žáků oboru kominík do 
hornofalckého městečka Mühlbach v jižním Německu, 
aby se zde přiučili svému „černému“ řemeslu u místního 
Cechu kominíků - Innung Oberpfalz.

K základnímu stavebnímu a zahradnickému zaměření 
školy přibyl v roce 2012 nový obor „management ve 
sportu“. Tento maturitní obor škola zavedla na základě 
smlouvy o spolupráci s Fotbalovou asociací ČR (FAČR) 
a každoročně se do něho hlásí desítky ambiciózních 
mladých sportovců (nejenom fotbalistů) z celé republiky. 

Kominíci v Mühlbachu

Stavaři na výletě v Córdobě (Španělsko)
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Ani na ně naše škola se zahraničními stážemi nezapomíná. 
Již několikrát vycestovala v rámci projektu pod záštitou 
velvyslankyně města Hamburk v ČR paní Ursuly 
Schulzové skupina našich nejlepších fotbalistů do 
severoněmeckého Hamburku, aby zde strávili týden 
v partnerské škole Stadtteilschule Wilhelmsburg, 
absolvovali několik společných tréninků, sportovních 
aktivit, sehráli přátelský fotbalový zápas atd. Škole se 
navíc daří opakovaně zajistit exkurze na HSV 
Volksparkstadion, německého prvoligového klubu HSV,  
kde probíhají mistrovské zápasy hvězdných fotbalových 
týmů celého světa. Německo coby úřadující mistr světa 
ve fotbale (MS Brazílie 2014) je tak pro mladé fotbalisty 
z Jarova doslova ideální destinací.

Všechny zahraniční aktivity škola pořádá na základě 
finanční podpory z různých grantů, takže žáci 
a především jejich rodiče platí symbolický zlomek 
skutečných nákladů na pobyt.

Zahraniční mobility žáků jsou pro nás jednou z priorit, 
a tak děláme maximum pro to, aby mohlo vycestovat co 
největší množství žáků napříč všemi obory. 

www.skolajarov.cz
www.facebook.com/skolajarov

Zahradníci ve Finsku

Kominíci na výletě v okolí Mühlbachu
Fotbalisté v partnerské škole Stadtteilschule Wilhelmsburg

Fotbalisté v HSV Volksparkstadion
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