
KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP 

Projekt:  Podporujeme žiakov 
 

 

Prijímateľ projektu: Stredná odborná škola dopravná Rosinská 
cesta 2 

 010 08 Žilina 

Miesto pobytu:  Střední odborná škola a Střední odborné 

učiliště,  Hradec Králové, Vocelova 1338, Hradec 
Králové,   Česká republika 

Dátum pobytu:  15.11.-26.11.2021 
 

 

ÚČASTNÍK: ROMAN ŠLESÁR 

 

 

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ AUTOR A EURÓPSKA KOMISIA ANI NÁRODNÁ AGENTÚRA NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽITIE TÝCHTO INFORMÁCIÍ 

  

 



15.11. 

 Zoznámenie sa so školou 

 Na škole majú elektronický systém – dal sa  pozrieť rozvrh, kde 
sa nachádzajú učebne 

  Školenie  BOZP  

 1.hodina -  s pánom učiteľom Prouzou . Vysvetlili sme si čo je to vlastné meranie a 
potom sme mohli prejsť na meranie tužkových  aj gombíkových batérii. 

 2. hodina - s pánom učiteľom Prouzou. Ukázal nám program MULTISIM nasledovne 

po ukázaní programu sme mohli zapájať denné zadanie. 

 3. hodina - pán učiteľ Žake. Ukázal nám programovanie v programe 

scratch.mit.edu, nasledovne sme si mohli naprogramovať svoju animáciu 

 4. hodina bola o zváraní, pán učiteľ Žake  nám vysvetlil aké druhy zvárania 
poznáme.  

 



16.11. 

Mali sme  odborný výcvik – najskôr školenie BOZP,  
nasledovne po školení sme sa presunuli do dielní  

 

 Pán majster nám dal rozobrať prevodovku  

 na Škode Octavii II prevodovku 5-spead. 

 

 



17.11. 

  Bol štátny sviatok, tak sme išli do Prahy 

 

 1. zastávka bola v technickom múzeu 

 

 2. zastávka bola pražský metronom. 

 

 3. zastávka bola na Pražskom hrade  

 

 



18.11. 

 Boli sme opäť na odbornom výcviku. Dokončili 

sme prevodovku a mohli sme sa pustiť do ďalšej 
práce -  výmena lambdasondy na Škode Fábii 1.4 
HTP  



19.11 

 Celá  skupina bola na výlete v Mladej Boleslavi v  
Múzeu Škodovky  

 Škoda oslavovala 120 rokov motošportu 



.. 

20.11. 

 Mali sme voľný deň – výlet po meste Hradec 
Králové 

  



21.11.                      

 Výlet do Českej Skalice   

 Navštívili sme miesto, kde sa natáčal film Babička 
od Boženy Nemcovej  

 Potom sme sa  presunuli na motokáry - bola veľká 
zábava 

 Koncert Ave Maria v Kostole sv. Ducha v Hradci 
Králové   



22.11. 

 Pondelok sme boli znova v škole  

 1. hodina – preberali sme s pánom Lukášom Pozle 
chladiacu sústavu. 

 2. hodina - s pánom profesorom Jaroslavom 

Hrůzou. Povedal nám veľa o škole, o 
elektrotechnických predmetoch, o svojej firme, 
nákladna doprava a autoškole  

 3. hodina - s pánom profesorom Vídenskim –  učili 
sme sa o  pružení  

 

 

 



23.11 

 Boli sme na praxi pri majstrovi Búčkovi. Naučil nás 
ako sa zaobchádza so základnou diagnostikou 

  Neskôr sme sa zoznámili s osciloskopom 

 Večer sme boli na výlete v Pardubiciach  



Mali sme praktickú výučbu -merali sme akčné členy a snímače. 
 

 Bola to pre mňa veľká skúsenosť -veľmi mi to dalo do mojej  budúcnosti.  
Neskôr sme sa venovali nastavovaniu svetiel na Škode Roomster. 
 

Zvyšok dňa bol už voľný, každý mal vlastný program.  

24.11 



25.11 

• Návšteva  Múzea Karosy vo Vysokom Mýte – prehliadka veteránov,  
zaujímavosti o minulosti českej Karosy 

• Večer sme boli na bowlingu s pani učitelkami  



26.11 

• Ráno  sme boli na simulátore nakladného a osobného auta a na 
simulátore motorky. 

• Porada so zástupcom riaditeľa – diskusia ohľadom spokojnosti s naším 
pobytom   

• Poobede exkurzia na miestnu vodnú elektráreň Hučák -  zásobuje 
elektinou až 1500 domácností 

• Návšteva observatória v Hradci Králové  



Zaver  

Erazmu  mi dal do života veľmi veľa a určite tieto informácie budem 
rozdávať ďalej len v tom najlepšom.  

Ďakujem pani riaditeľke, ktorá nám  umožnila odísť na Erazmus. 

Ďakujem pani Malacovej Jozefíne za všetku láskavosť, ktorú nam dala. 

Nemôžem zabudnúť na pani učiteľku Máriu Sýkorovú ku ktorej sme si    
vybudovali veľmi pekný vzťah.    

Ďakujem ešte všetkým učiteľom,  ktorí tu s nami boli.  


