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MEDNARODNI PROJEKT IZMENJAVE DIJAKOV 
 
V preteklem šolskem letu smo se na pobudo srednje šole v Češkem Krumlovu (uradni naziv 
šole: Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště) in njihove občine 
dogovorili za sodelovanje in izmenjavo dijakov. Češki Krumlov je partnersko mesto mesta 
Slovenj Gradec. Njihova šola ima sicer več poklicnih izobraževalnih programov, večina pa je 
dijakov zdravstvene usmeritve. Na obisku v Krumlovu konec junija smo se dogovorili o 
podrobnostih sodelovanja. 
V mesecu septembru 2016 smo izvedli izmenjavo dijakov obeh šol. 15. septembra so na 
tridnevni obisk v Slovenj Gradec prispeli Čehi. Gostili smo dve profesorici, ravnateljico in 
šestnajst dijakov. Češki dijaki so bili gostje pri družinah naših dijakov, kjer so navezali pristne 
stike in na najbolj neposreden način spoznali življenje pri nas. Med bivanjem v Sloveniji so si 
ogledali mesto Slovenj Gradec in njegove znamenitosti, obiskali bolnišnico, imeli predavanje 
in voden ogled Doma starostnikov Slovenj Gradec, bili na sprejemu pri podžupanu, en dan pa 
smo izvedli celodnevno ekskurzijo po Sloveniji. Najprej smo si ogledali Muzej premogovništva 
v Velenju, kjer smo se podali globoko v podzemlje in spoznali življenje rudarjev nekoč in danes, 
seveda pa ni manjkala »knapovska« malica. Po sprehodu ob Velenjskem jezeru smo se podali 
v Ljubljano ter vodeno in samostojno spoznali slovensko prestolnico in njene znamenitosti. 
Šarm Ljubljane vedno očara, nas je takrat zraven še krepko zmočilo, a to ni pokvarilo 
razpoloženja. Zadnji dan smo imeli še skupno zaključno kosilo v hotelu Vabo, kjer smo se za 
nekaj časa poslovili od gostov. 
Že kmalu (med 26. in 29. septembrom) je ekipa naše šole vrnila obisk srednji šoli iz Krumlova. 
Na pot je odšlo sedemnajst naših dijakov, dve profesorici in ravnatelj. Na Češkem dijaki niso 
bivali pri družinah, temveč smo bivali skupaj v mladinskem domu. Vse je navdušilo mesto 
Krumlov, ki je resnično eno najlepših in zgodovinsko bogatejših mest srednje Evrope. Na 
vsakem koraku v središču mesta lahko začutiš duh srednjega veka, mesto pa v meandrih 
obkroža reka Vltava. Prvi dan so nas češki gostitelji odpeljali v Češke Budejovice na ogled ene 
najbolj znamenitih svetovnih pivovarn Budweiser. Že naslednji dan je bilo potrebno pokazati 
kar nekaj moči. Po ogledu šole smo se odpravili na daljši rafting po reki Vltavi. Ker je reka dokaj 
počasna, je bilo treba napeti ročne mišice. Sreča, da nas je nazaj v Krumlov pripeljal naš odlični 
šofer avtobusa. Ta dan je res prijala skupna večerja in druženje z gostitelji. Obiskali smo še 
grad v Krumlovu, ki je ogromen in za znamenitimi praškimi Hradčani drugi največji na Češkem. 
Skupna zadnja večerja je še utrdila vezi med nami in zadnji dan smo se v dopoldanskih urah 
polni lepih vtisov vrnili domov. 
Menim, da je bila izmenjava s češkimi srednješolci uspešna. Tako iz vidika spoznavanja dežele 
in ljudi kot iz vidika stroke, saj smo spoznali delovanje zdravstvenih šol na Češkem ter 
primerjali podobnosti in razlike med nami. Ugotovili smo, da je vsekakor več podobnosti. Prav 
tako so dijaki utrjevali znanje tujih jezikov, predvsem angleščine, čeprav so komunicirali tudi 
na druge načine in preverjali koliko je podobnosti med dvema sorodnima slovanskima 
jezikoma. Sicer pa med mladimi (po letih in po srcu) ni meja in jezikovnih ovir. 

 
Eva Meža, koordinatorica izmenjave dijakov 

 



Priloga: Seznam udeležencev izmenjave dijakov 

1. Marissa Antolič (1. A) 
2. Ema Oderlap (1. A) 
3. Bor Kovačič (1. A)  
4. Tia Sudar (1. D)  
5. Arnela Ahmetović (2. A)  
6. Aida Bajra (2. A)  
7. Nika Hribernik (2. A)  
8. Špela Kotnik (2. A)  
9. Mediha Durić (2. B)  
10. Urška Ošlak (2. B)  
11. Špela Pisanec Mežnar (2. B)  
12. Aljaž Dobnik (2. B)  
13. Eva Sušec (3. A)  
14. Zala Blažun (4. B)  
15. Miha Črešnik (4. B)  
16. Nino Panzi (4. D)  
17. Darja Aristovnik (2. E)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEKAJ FOTO UTRINKOV: 

 

 

(ogled Ljubljane – češki dijaki in učiteljici pri Prešernovem spomeniku) 



 

(pred Splošno bolnišnico Slovenj Gradec) 

 

(Dom starostnikov Slovenj Gradec) 



 

(sprejem čeških dijakov na naši šoli) 

 

 

(pivovarna Budweiser, Češke Budejovice) 



 

 

(rafting na Vltavi) 



 

(grad nad Vltavo, Češki Krumlov) 

 

(dijaki pred turistično karto Krumlova) 


