
Střední škola sociální péče a služeb v Zábřehu se prezentovala na společném projektu tří zemí 

Ve dnech 18. - 24. 2. letošního roku proběhlo na naší škole 2. projektové setkání  studentů     

a pedagogů tří partnerských  škol v rámci společného výměnného projektu Erasmus +  s názvem          

„ Food for thought “ – European chances and challenges . Setkání vybraných studentů naší školy se 

studenty a pedagogy z německé školy Gesamtschule Horst, Gelsenkirchen, a z polské školy Zespol 

Szkol, Lubawa navázalo na 1. projektové setkání, které proběhlo ve dnech od 23. 11. 2017 do 29. 

11. 2017 v Německu.  

Úkolem projektu „Jídlo k zamyšlení - evropské šance a výzvy“ je pomoci studentům, aby se 

stali aktivními a zodpovědnými evropskými občany, podporovat teenagery ke zdravému životnímu 

stylu. Základem je podpora studentů, spolupráce s dalšími zeměmi, aktivní výměna nápadů a 

společné řešení problémů. Projekt si kladl za cíl ukázat studentům cestu, jak mohou převzít 

zodpovědnost sami za sebe a zároveň za společnost. Znalosti získané účastí v projektu ovlivní nejen 

každodenní život studentů ve škole, ale  i v rodinách a ve svém okolí. 

 Celý program probíhal v anglickém jazyce, studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách 
žáků naší školy. Celkem se projektu účastnilo 45 studentů a 12 pedagogů z České republiky, Německa 
a Polska. 

Pořadatelskou školou se tentokrát stala naše škola v Zábřehu. Pro naše hosty jsme připravili 

pestrý a zajímavý kulturně – vzdělávací program. Součástí setkání bylo milé přijetí na radnici u 

starosty města  Zábřeha  pana Františka Johna. Témata jako plýtvání potravinami, vaření beze zbytků 

a ze zbytků, množství vyprodukovaného odpadu, zero waste životní styl, konvenční chov dobytka, 

ekologický chov dobytka byla zpracována formou besed, přednášek a exkurzí. Účastníci projektu si při 

návštěvě ekofarmy v Branné mohli mimo jiné vyzkoušet např. ruční dojení krav, navštívit provoz 

firmy Probio Staré Město pod Sněžníkem nebo Pivovar Holba Hanušovice.  Studenti se takto 

uvědomili rozdíly, výhody a nevýhody daných způsobů potravinové produkce. V rámci kulturního 

vyžití jsme shlédli divadelní představení Jack and Joe. Jako velice povedená a atraktivní součást 

programu byla účastníky při závěrečné evaluaci vyhodnocena návštěva profesionálního VIP kuchaře, 

který se studenty připravoval pokrmy z vlastních surovin přímo ve školních kuchyňkách.  Krásným 

zakončením projektu byla účast všech zástupců zemí na Zahradnickém plesu organizovaném 

nadačním fondem školy.   

Společně se budeme těšit na další projektové setkání, které se uskuteční v polské Lubawě.   

 


