
 
 

Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice 
Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou 

tel: 387966162, 387966167, fax: 387966162 

hospodarka@zs-hluboka.cz 

IČO: 75000199 

ZPRÁVA ZE STUDIJNÍHO POBYTU  

realizovaného v rámci projektu Globálního rozvojového vzdělávání 2018 

 

Jméno účastníka: Mgr. Milena Thalerová 

Vysílající škola: ZŠ Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice, Karla Čapka 800,                    

                            37341 Hluboká nad Vltavou 

Termín: 11. 11. – 17. 11. 2018 

Místo: Arménie - Jerevan 

1) V čem mě osobně pobyt inspiroval? 

2) Zhodnoťte organizační zajištění - NIDV, partnera 

3) Návrhy na zlepšení 

4) Co chcete implementovat do českých škol? 

Popište krátce a výstižně ten nejzajímavější a nejpřínosnější zážitek z celého pobytu 

(délka cca A4). Vložte prosím případně i vlastní fotografie.   

1) S několika dalšími pedagogy z českých škol jsem se zúčastnila studijního pobytu 

v Jerevanu a za tuto příležitost bych chtěla velmi poděkovat Národnímu institutu pro 

další vzdělávání. Bylo pro mne velice zajímavé a poučné navštívit tuto historicky 

nejstarší křesťanskou zemi, osobně poznat nejen její historii, ale také současnost a 

zejména prostředí, kde je vzdělávána a vychovávána mládež, tedy oblast, která je mi 

blízká. Velmi přínosné byly diskuze s vedením, vyučujícími a studenty v navštívených 

školách. Porovnávání rozdílů mezi arménským a naším školstvím mne vedlo 

k zamyšlení nad některými aspekty, které by si možná u nás zasloužily pozornost. 

Zaujala mne zejména úroveň jazykových dovedností žáků a studentů, jejich chování a 



 
zájem o studium. Výuka šachu, která je ve školách povinná, je zajisté výborným 

počinem, který přispívá k rozvoji žáků. Dále se mi velmi líbila pohybová výchova - 

národní tance, které v dětech pěstují (mimo jiné) povědomí hrdosti na svůj vlastní 

národ. 

Také upravený vzhled a vhodné jednotné oblečení žáků by možná mělo své místo na 

našich školách, předešlo by se mnohým nepříjemným a konfliktním situacím. 

Na druhou stranu v jiných oblastech by české školství mohlo jít příkladem, zejména ve 

vybavení škol a v péči o žáky.  

Naše škola zvažuje navázat spolupráci s některou školou v Jerevanu, neboť by bylo 

jistě zajímavé sledovat výchovné a vzdělávací působení českého a arménského 

subjektu po delší časové období. 

2) Organizační zajištění ze strany dotčených organizací hodnotím jako vynikající po 

všech stránkách. Již na přípravné schůzce jsme dostali všechny potřebné informace a 

už od prvního setkání na letišti v Praze se o nás paní Mgr. Michaela Tužilová a pan 

Mgr. Binh Le Thanh vzorně starali. Cesta letadlem proběhla bez problémů a rovněž 

přesuny autokarem v Jerevanu byly dobře zorganizované, včas navazovaly, řidiči byli 

ochotní. Velký dík patří slečně Mariam z  Organizace mladých arménských žen, která 

nás doprovázela a zajišťovala vše potřebné v Arménii. 

Ubytování a stravování bylo zajištěno na dobré úrovni. Hotel Erebuni stojí přímo 

v centru Jerevanu na místě, odkud bylo možno podnikat návštěvy památek a 

významných míst, aniž bychom museli daleko cestovat. Hotelové pokoje byly čisté, 

pohodlné, strava výtečná a dostačující množství. 

Výběr škol a organizací, které jsme navštívili, byl vhodně nakombinován co do 

rozmanitosti i četnosti. Měli jsme možnost navštívit různé typy škol od mateřských po 

střední školy, státní i soukromé, takže jsme mohli „nahlédnout“ do téměř celého 

vzorku výchovně-vzdělávací soustavy arménského školství. Také setkání 

s prezidentkou Asociace mladých arménských žen, paní Lilit Asatryan, a 

s představiteli školského úřadu magistrátu v Jerevanu mi poskytlo zajímavé poznatky 

ze způsobu života v Arménii. 

3) Návrhy na zlepšení v podstatě nemám, možná snad bych uvítala, kdyby byl pobyt 

delší, protože by jistě bylo ještě mnoho co poznávat, zejména z historie a památek této 

krásné země. 



 
4) Již nějaký čas zvažujeme zavedení předmětu „Šachy“ do výuky v naší škole. Výuka 

šachu ve všech třídách arménských škol mne zcela zaujala a jsem přesvědčena, že to je 

výborný způsob, jak rozvíjet logické, rozumové i mravní schopnosti žáků.  

 

 


