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Z historie vysokých škol

Europasy si vysloužilo patnáct mladých 
strojařů z VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sáza-
vou. Doklady jim v listopadu slavnostně 
předal ředitel školy Jaroslav Kletečka. 

Europass není jen klasický cestovní 
doklad. Vystavený v jazykových muta-
cích platí po celé Evropě. Krom euro-
životopisu je souborem dokumentů o 
dosaženém vzdělání a profesních i jazy-

MoMentka žďárských průmyslováků blízko italského jezera Como. Fjordovité jezero, 
sevřené mezi horskými masivy Alp, patří k nejhlubším v evropě.  Foto: archiv školy

Českému vysokému školství je 670 
let. Jako první byla r. 1348 v Praze 
založena císařem Karlem IV. Universi-
tas Carolina, jedna z nejstarších evrop-
ských univerzit. O 225 let později ji 
následovala univerzita v Olomouci, 
původně v r. 1573 jezuitská kolej, od 
r. 1946 Univerzita Palackého. R. 1717 
bylo v Praze zřízeno Vysoké učení tech-
nické, r. 1811 založena konzervatoř, z 
níž r. 1945 vznikla Akademie múzic-
kých umění.

Vysokému školství se za první repub-
liky dařilo. Vznikaly samostatné VŠ 
umělecké, obchodní, zemědělské, 
veterinární... Za 2. sv. války byly české 
vysoké školy uzavřeny. Zavedením tzv. 
směrných čísel po r. 1948 o lokalitě a 
způsobu uplatnění absolventů rozho-
dovalo ministerstvo školství tzv. umís-
těnkami.

Až zákon o vysokých školách v r. 1990 
jim navrátil akademická práva. Zavede-
no bylo bakalářské studium.  -lko-
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kových dovednostech svého majitele. 
Lidem, co se stěhují za prací či studiem, 
pomáhá Europas se rychleji uplatnit.

Získáním Europasu studenti oboru 
Strojírenství ze 2., 3. a 4. ročníku žďár-
ské průmky završili svoji třítýdenní stáž 
v Miláně. 

Ve druhém největším italském měs-
tě působili v pěti firmách, od konce září 
do 20. října 2018. Někteří tak měli popr-
vé možnost vycestovat na delší dobu do 
zahraničí a museli si zvykat na neznámé 
prostředí, nové pracovní podmínky, a 
samozřejmě na komunikaci v cizím jazy-
ce. 

Na projektu se podílely učitelky Mar-
tina Eckert a Drahomíra Petřeková. Jak 
se shodují, právě to je podstatou progra-
mu Erasmus+. Nebýt pouze Čechem, 
ale stát se Evropanem. V průběhu stáže 
všichni studenti odváděli cílevědomě a 
spolehlivě svoji práci.

Volný čas v hlavním městě Lombardie 
využili průmyslováci k poznávání Milá-
na, jeho historie i okolí. „Díky unijním 
prostředkům navštívili i Muzeum Leonar-
do da Vinci a Muzeum Alfa Romeo, včet-
ně 4D kina,“ přibližuje Drahomíra Petře-
ková. Nad rámec zajištěného kulturního 
programu cestovala žďárská skupinka i k 
ledovcovému jezeru Como. Zde studen-
ty nadchly nádherné přírodní scenérie, 
typické právě pro tuto část Itálie.

„Stáží v Miláně naše účast v programu 
erasmus+ zdaleka nekončí. V březnu 2019 
se vydá patnáct studentek na třítýdenní 
stáž do Vídně. nezbývá tedy, než se stylově 
rozloučit: ,Arrivederci´ und ,Herzlich will-
kommen in Wien´,“ dodává Martina Ec-
kert.  (PIL1-19)

Budoucí strojaři v Miláně


