Fond malých projektů Rakousko – Česká republika

Zapojení SOŠ a SOU Hustopeče do FMP
Fond malých projektů je projektem podpořeným z programu Interreg V-A Rakousko-Česká
republika a je určen také pro školy. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Hustopeče se prostřednictvím tohoto malého neinvestičního projektu s názvem „Společně za
poznáním“ snaží o obnovení spolupráce s rakouskou partnerskou školou v Amstettenu.
V rámci projektu chceme realizovat tři aktivity. V březnu navštíví nejen naši školu, ale
i zajímavosti Jihomoravského kraje, skupina třiceti žáků z Rakouska. V dubnu naopak pojedou
na dvoudenní poznávací i vzdělávací exkurzi do Amstettenu zaměstnanci SOŠ a SOU
Hustopeče. Na červen je plánována účast žáků naší školy na mezinárodním sportovním dnu
v Sankt Pöltenu. Očekáváme, že se vytvoří nové interpersonální vztahy jak mezi zaměstnanci,
tak mezi žáky, což může pomoci k oživení zájmu o studium německého jazyka.

Ing. Stanislava Gergelová

Jako účastník souhlasíte, že budete v rámci akce fotografován. příp. o Vás bude pořízen videozáznam, a že tyto snímky /
nahrávky mohou být neomezeně použity pro mediální účely Správců FMP (Jihočeská Silva Nortica, Sdružení obcí Vysočina,
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy).
Als TeilnehmerIn erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fotos und Filmaufnahmen, die während der Veranstaltung von Ihnen angefertigt
werden, für die mediale Nutzung durch KPF-Verwalter (Jihočeská Silva Nortica, Sdružení obcí Vysočina, Regionální rozvojová agentura jižní
Moravy) uneingeschränkt verwendet werden dürfen.

Účastníci souhlasí, že dokumenty související s akcí, jako např. fotografie, prezenční listiny, prezentace apod., mohou být v
rámci dokumentace realizace projektu poskytnuty relevantním subjektům, které jsou pověřeny realizací, evaluací a kontrolou
programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika.
Die TeilnehmerInnen sind damit einverstanden, dass die veranstaltungsrelevanten Unterlagen wie z. B. Fotos, Teilnehmerlisten, Präsentationen
etc. im Zuge der Dokumentation der Umsetzung des Projektes an die mit der Durchführung, Evaluierung und Kontrolle des Programms Interreg
V-A Österreich-Tschechische Republik relevanten Stellen weitergegeben werden.

