
Jaké projekty v současnosti Hotelová škola Vinzence Priessnitze a Obchodní 

akademie Jeseník realizuje 

 

1. CZ – PL „Společnou přípravou na česko – polský trh práce“  

Celková výše projektu - 532 303,40 € 

Doba realizace projektu 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022  

HŠVP a OA Jeseník je lead partner projektu a projekt je realizován 

ve spolupráci s partnerskou školou v polské Opoli. Cílem projektu je 

zvládnutí základů polského jazyka, týdenní odborné kurzy v zahraničí i v ČR, 

dvoutýdenní zahraniční praxe 
  

2. Šablony II  

Celková výše projektu - 898.899, Kč 

Doba realizace projektu 1. 2. 2020 – 31. 1. 2022 

Cílem projektu je spolupráce učitelů-výukové tandemy, doučování žáků 

ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání učitelů, projektové dny ve 

škole i mimo školu, stáže pedagogů u zaměstnavatelů 

  

3. Partnerství v projektu s UP Olomouc – katedra polské filologie 

„ Zvyšování jazykových kompetencí budoucích absolventů na příhraničním 

trhu práce“ 

Projekt je zaměřen na výuku polského jazyka na HŠVP a OA Jeseník + praxi 

studentů UP Olomouc - tlumočnictví na naší škole.  

 

4. Partnerství v projektu s Moravskou vysokou školou Olomouc  

„Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji“ HŠVP a OA 

Jeseník je zapojena do aktivity KA05 – Podpora kompetencí k podnikavosti 

- realizace fiktivních firem, vytvoření podnikatelských záměrů žáky pod 

vedením odborných učitelů, e-learningové kurzy pro učitele, metodické dny 

oborové didaktiky, setkání s podnikateli, workshopy a semináře) a dále do 

aktivity KA06 – Kariérové poradenství - semináře, školení soft skills a hard 

skills, mentoring 

 



5. CZ – PL „Poznáváním a jazykovou přípravou ke společné spolupráci“ 

Celková výše projektu - 21.340 Euro 

Doba realizace projektu 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022 

Cílem projektu, kde je HŠVP a OA Jeseník lead partner projektu, je 

spolupráce s žáky posledních ročníků ZŠ partnerské školy v polských 

Glucholazích - základní jazyková příprava, odborné projektové dny pro žáky, 

vybudování jazykové učebny na HŠVP a OA Jeseník 

 


