
 

Litva 2019 

Zabraňme tepelným ztrátám: Okna 

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA116-047354 

Aktivita stínování  

Termín: 7. – 11. 10. 2019 

Účastníci:  Ing. Alois Holčapek, Ing. Vlasta Kostková, Ing. Jiří Kurka, Ing. Zdeněk Menoušek 

Partnerská organizace: Vilniaus statybininku rengimo centras, Vilnius, Litva 

 

Představení organizace:  

Střední škola ve Vilniusu poskytuje střední odborné vzdělání ve stavebních oborech.  

Například učební obory kameník-kamnář, zedník-fasádník, instalatér, elektrikář, truhlář, malíř,  

obkladač, krajinář, maturitní obory realitní makléř, restaurátor, počítačový grafik.  

Škola má dvě centra, my jsme navštívili centrum pro učební obory, které se skládá z pavilonu 

učeben, pavilonu dílen a laboratoří, jídelny a internátu. Škola má asi 1100 žáků, které učí asi 80  

učitelů. Od roku 2015 je škola držitelem VET Mobility Charter a dlouhodobě spolupracuje se 

školami a odbornými organizacemi v 16 evropských zemích. 

 

Program:  

Pondělí 7. 10. 2019 

9:00 – 10:30 Představení a prezentace. Schůzka s vedením školy a učiteli školy Vilniaus Statybininku 

rengimo centras. Prezentace o škole (Victoria and ředitelka, student Daniel). 

10:30 – 11:30 Prohlídka školy (třídy, dílny, laboratoře). Seznámení s pracovními podmínkami v 

dílnách (Victoria and zástupce ředitele školy). 

12:00 – 14:00 Představení oborů studia: Finišeři (obkladači, omítkáři, sádrokartonáři, malíři), 

Elektrikáři, Zedníci, Instalatéři, Krajináři, Kamnáři-Kominíci, Realitní makléři, Počítačoví grafici 

(Aldona)  

14:30 – 17:00 – Prohlídka historického centra města Vilniusu s průvodcem (Daiva) 

 

Úterý 8. 10. 2019 

9:00 – 11:00 Setkání s vedením školy a učiteli školy nad problematikou litevského vzdělávacího 

systému a jeho nové změny.  



11:00 – 12:30 Workshop s vedením školy o požadavcích na vzdělání učitelů, úvazky učitelů, rozvrh 

školy, přijímací řízení studentů, prospěchové stipendium, závěrečné zkoušky 

13:00 – 14:00 Návštěva Trakajské restaurátorské školy a jejich systém záchrany historické 

architektonické památky (Victoria). 

15:00 – 17:00 Exkurze na hradě Trakai a archeologických vykopávkách v Kernave (Victoria). 

 

Středa 9. 10. 2019 

9:00 – 11:00 Návštěva v hodinách teoretické výuky odborných předmětů (Daiva)  

11:00 – 12:30 Účast na výuce v dílnách odborného výcviku Instalatérů – školní projekt solární panely, 

nářadí a materiál pro instalatéry (učitel odborného výcviku) 

13:00 – 14:00 Workshop s mistry odborného výcviku – příprava závěrečných zkoušek učňů 

Obkladačů, požadavky na učně  

15:00 – 17:00 Vzdělávací program “Nezapomenutelná budoucnost: vize pro litevská výročí” 

 

Čtvrtek 10. 10. 2019 

9:00 – 11:00 Prohlídka dílen odborného výcviku Sádrokartonářů  (učitel odborného výcviku) 

11:00 – 12:30 Účast na výuce v dílnách odborného výcviku Elektrikářů 

13:00 – 14:00 Návštěva firmy vyrábějící dřevěná okna – www.Skrema.lt 

15:00 – 17:00 Návštěva Národního muzea Litvy - Palace of the Grand Dukes of Lithuania (Palác 

litevských velkoknížat) (Daiva) 

 

Pátek 11. 10. 2019 

9:00 – 11:00 Návštěva stavební firmy spolupracující se školou – probíhá zde odborný výcvik učňů – 

firma www.Galanis.lt 

11:00 – 12:30 Shrnutí a zhodnocení stínování v Litvě, slavnostní předání certifikátů o účasti 

studentům i učitelům, prezentace studentů výstupů ze stáže 

13:00 – 14:00 Setkání s reprezentanty Studentského školního parlamentu  

15:00 – 17:00 Závěrečný Workshop s učiteli odborného výcviku 

 

Porovnání vzdělávacího systému České republiky a Litvy: v rámci odborného vzdělávání poskytují 

stejnou úroveň i strukturu vzdělání, rozdíl je pouze v názvosloví a délce trvání 

  Česká republika Litva 

EQF 2 střední vzdělání nižší střední vzdělání (2 roky) 

EQF 3 střední vzdělání s výučním listem vyšší střední odborné vzdělání (3 roky) 

EQF 4 střední vzdělání s maturitní zkouškou navazující střední odborné vzdělání (1-2 roky) 

 

 



Komentář účastníků k programu sepsaný Ing. Kostkovou: 

Odborná stáž učitelů odborného vzdělávání probíhala v Litvě hlavním městě Vilnius. Přijímací škola 

Statybininky rengimo centras je naším dlouholetým partnerem, se kterým nás pojí mnohá osobní 

přátelství.  

V úvodu naší týdenní stáže nás přivítala ředitelka školy, zástupce ředitele školy, manažerka projektu a 

učitelé. Nejprve jsme se zúčastnili prohlídky školy. Škola se skládá z několika budov: budova 

se třídami pro teoretickou výuku, budova dílen, budova kuchyně a jídelny a budova internátu. 

Při schůzce s vedením školy nám představili obory studia: Finišer (Obkladač, Omítkář, Sádrokartonář, 

Malíř), elektrikář, Zedník, Instalatér, Krajinář-Florista, Kamnář-Kominík, Realitní makléř. Novým 

a velmi žádaným oborem výuky je ve škole Statybininku rengimo centras Počítačový grafik. 

Další diskutovanou problematikou s vedením školy i učiteli byl litevský vzdělávací systém. V letošním 

roce se tento systém změnil, prý k lepšímu. Srovnávali jsme litevský vzdělávací systém se systémem 

vzdělávání v České republice. Oba systémy vzdělávání jsou srovnatelné s drobnými odchylkami. 

V Litvě řeší podobné problémy jako my. Například nedostatek učitelů v odborném vzdělávání. Platy 

učitelů jsou nízké, a proto oblast vzdělávání není pro mnohé zajímavá. Je vyžadováno vysokoškolské 

vzdělání učitelů, tento požadavek některé školy nejsou schopny dodržet. Přijímací řízení studentů je 

řešeno elektronickou přihláškou. Obvykle jsou přijímáni všichni studenti, kteří o studium projeví 

zájem, protože v Litvě je stejně jako u nás převis škol nad studenty. Na rozdíl od nás v Litvě všichni 

studenti učňovského oboru dostávají za vynikající studijní výsledky prospěchové stipendium 

a nejlepší studenti obědy ve školní jídelně zdarma anebo ubytování na internátě zdarma. 

Nejzajímavější částí naší stáže bylo stínování v odborných dílnách. Postupně jsme navštívili 

instalatérskou dílnu, obkladačskou dílnu, sádrokartonářskou dílnu a elektrikářskou dílnu. V každé 

dílně jsme strávili několik vyučovacích hodin. V dílně jsme sledovali, jak mistr odborného výcviku 

pracuje se studenty. Po skončení hodiny se nám mistr ještě ochotně věnoval. Ukázal nám podrobně 

možnosti práce v dílnách, také přístroje a zařízení, které může se studenty využívat. Vždy jsme měli 

mnoho otázek týkajících se výuky. Vzájemně jsme si vyměňovali zkušenosti. Jen jeden mistr s námi 

mluvil anglicky, ostatním mistrům překládala překladatelka nebo případně překládal student. 

Zajímavou součástí stáže byla návštěva v odborných firmách věnujících se výrobě oken (firma 

Skrema) a také výrobě prefabrikovaných dřevěných domů (firma Galanis). Předmětem tohoto 

projektu je montáž oken, takže výběr exkurzí se velmi hodil. Tyto firmy také spolupracují se školou 

a poskytují studentům odborný výcvik. I když v této škole jen malá část studentů pracuje ve firmách. 

Většina studentů si odbude odborný výcvik se školních dílnách. Vedení školy má v plánu posílat více 

studentů do firem.  

V odpoledních hodinách jsme poznávali Vilnius a jeho okolí. Historické centrum Vilniusu je 

na seznamu světového dědictví Unesco a my jsme si ho rádi prohlédli s průvodkyní i sami. Velmi nás 

zaujal nově postavený Palác velkoknížete (Palace of the Grand Duke), který je ukázkou skloubení 



práce architektů s archeology. V muzeu je úžasná expozice archeologických nálezů, které během 

několika tisíc let působení zanechali dřívější obyvatelé Vilniusu. Velmi zajímavá byla prohlídka 

nejnavštěvovanějšího místa v Litvě a to hradu Trakai. V muzeu jsme si mimo jiné prohlédli expozici 

archeologů a restaurátorů, kteří mají velmi dobře zpracovaný systém záchrany historických památek. 

Na závěr musím říci, že stáž v Litvě nás velmi obohatila. S litevskými kolegy jsme si byli velmi blízcí, 

protože řešíme stejné problémy. Také velmi kladně hodnotíme možnost použít angličtinu, včetně 

technické angličtiny. Poznat Litvu a hlavně Vilnius bylo výjimečným zážitkem. 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


