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Arboretum ·melcovna 
Boskovice

Dûkujeme v‰em na‰im zákazníkÛm a náv‰tûvníkÛm 
a tû‰íme se na Va‰i pfiízeÀ i v roce 2019.

Kolektiv Arboreta ·melcovna

tel.: 737 475 290, 732 940 763

ATOMO PROJEKT s.r.o.,
Bofiitov u âerné Hory

Hledáme na dvousmûnn˘ provoz:
- manipulaãního dûlníka
- smûnového mistra

Hledáme na jednosmûnn˘ provoz:
- provozního technika – údrÏbáfie

BliÏ‰í informace: tel.: 516 412 635 (pí. Monika NároÏná) 
nebo na www.atomo.cz (volná místa)

ATOMO PROJEKT s.r.o., Bofiitov 326 (areál ZD), 679 21 âerná Hora

V bfieznu tohoto roku skonãil 31
mûsícÛ trvající projekt Erasmus+
Let’s Walk and Learn – Education via
Tourist Paths in Europe, kter˘ realizo-
valo Gymnázium Rájec-Jestfiebí ve
spolupráci se slovensk˘m Gymnáziem

jeho hodnoty, k porovnání prostfiedí tfií
partnersk˘ch regionÛ, k aktivnímu 
trávení volného ãasu v pfiírodû a za-
my‰lení se nad problematikou Ïivotní-
ho prostfiedí a trvale udrÏitelného 
rozvoje. V rámci projektu studenti na-
pfi. cestovali do zahraniãí, provádûli
pozorování a mûfiení v pfiírodû, praco-
vali s meteostanicí, GPS navigací
a mapou nebo sázeli stromy a uklízeli
krajinu. Jejich ãinnost pfiispûla k vy-
tvofiení v˘stupÛ, které jsou k dispozici
‰iroké vefiejnosti.

Národní agentura programu
Erasmus+ kaÏdoroãnû vyhodnocuje
projekty uzavfiené v daném ‰kolním
roce a vybírá z nich ty nejzdafiilej‰í.
A letos to byl právû projekt
Let’s Walk and Learn rájeckého gym-
názia, kter˘ byl vyhodnocen jako je-
den z nejúspû‰nûj‰ích projektÛ
a pfiedstaven za úãasti fieditele ‰koly
ing. Stanislava La‰tÛvky na Národní
konferenci Erasmus+/eTwinning ko-
nané v fiíjnu v Plzni. Pfii dal‰ím po-

souzení projektÛ Odbornou porotou
Erasmus+ 2018, sloÏenou z nezávis-
l˘ch hodnotitelÛ byl tento projekt 
zafiazen mezi tfii nejlep‰í projekty
v sektoru ‰kolního vzdûlávání ukonãe-
né v tomto ‰kolním roce. ¤editel ‰ko-
ly a koordinátorka projektu Mgr.
Barbora Honzátková byli pozváni na
slavnostní veãer spojen˘ s pfiedáváním
ocenûní a pfiedstavením vybran˘ch
projektÛ. Tato slavnostní událost, které
byli pfiítomni i zástupci Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR,
se uskuteãnila 6. 12. tohoto roku
v Praze.

Tento projekt byl realizován za fi-
nanãní podpory programu Erasmus+
Evropské unie. Za obsah sdûlení 
odpovídá v˘luãnû autor. Sdûlení nere-
prezentuje názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za
pouÏití informací, jeÏ jsou jeho obsa-
hem.

Text: Ing. Stanislav La‰tÛvka, fieditel ‰koly
Foto: archiv ‰koly

Tvrdo‰ín a francouzskou odbornou
‰kolou MFR Les Fins. Projekt zamûfie-
n˘ pfiedev‰ím na environmentální 
v˘chovu, biologii, zemûpis a tûlesnou
v˘chovu vedl studenty k poznávání
prostfiedí, v nûmÏ Ïijí, a uvûdomûní si

Projektov˘ t˘m

V˘znamné ocenûní projektu 
Erasmus+ Gymnázia Rájec-Jestfiebí
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