
Řemeslo bez hranic 
Nový společný projekt Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 a Komory řemesel 
Dolního Bavorska a Horního Falcka „Řemeslo bez hranic“ navazuje na dva předchozí projekty v rámci 
Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013“, a to 
„Přeshraniční spolupráce v řemeslných učebních oborech“ (2010 - 2012) a „Řemeslo pro Evropu“ 
(2013 - 2015). Nově je výrazně akcentována odborná složka aktivit projektu a v souvislosti s tím došlo 
i k obměně projektových partnerů. 

Východiskem projektu je dlouhodobě vysoká úroveň společného trhu práce v Plzeňském kraji a v 
příhraničních oblastech Svobodného státu Bavorsko. Projekt reaguje na dva hlavní problémy, které 
dalšímu rozvoji tohoto trhu brání - prvním jsou odlišné systémy odborného vzdělávání v České 
republice a v Bavorsku, druhým pak nedostatečné jazykové vybavení. 

Projekt se orientuje na profese, které jsou pro česko-bavorské příhraničí typické, a to stavební, 
keramické a kovozpracující obory. Tomu odpovídá i skladba partnerů, odlišná od obou předchozích 
projektů. Vedoucím partnerem zůstává Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55, nově 
včetně bývalé Střední školy, Horní Bříza, která byla s plzeňským stavebním učilištěm sloučena v roce 
2015. Nadále jsou partnery i Komora řemesel Dolního Bavorska a Horního Falcka a Soukromé učiliště 
Grafenwöhr. Zaměřeni na kovozpracující obory pak přinášejí dva noví partneři - Střední škola a 
Základní škola, Oselce a Státní učňovské školní středisko Wiesau. 

Základem projektu „Řemeslo bez hranic“ bude 18 pětidenních výměnných pobytů žáků stavebních a 
kovozpracujích oborů vzdělání partnerských škol z Plzeňského kraje a z Bavorska. V rámci těchto 
výměn čeští a němečtí žáci společně absolvují odbornou výuku formou specializovaného kurzu; téma 
kurzu bude vždy voleno tak, aby se žáci seznámili především s postupy a technikami, které se buď v 
Čechách, nebo v Bavorsku běžně nevyučují. 

Vybraní čeští a němečtí žáci dále absolvují 6 specializovaných kurzů rovněž ve vzdělávacích 
střediscích Komory řemesel Dolního Bavorska a Horního Falcka v rámci tzv. nadpodnikového 
vzdělávání. Tato forma odborného vzdělávání se České republice neprovádí vůbec. 

V omezeném rozsahu bude součástí společného odborného vzdělávání též vzdělávání jazykové. 
Preferována bude spíše odlehčená forma tzv. jazykové animace, přičemž se předpokládá součinnost 
především s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže Tandem. 

Aktivit projektu se zúčastní přibližně 120 českých a německých žáků. Cílem projektu je především 
zvýšení odborných a jazykových kompetencí jeho účastníků, a tím jejich lepší uplatnitelnost na 
společném trhu práce Plzeňského kraje a příhraniční oblasti Svobodného státu Bavorsko. 

Celkové náklady projektu pro období 2016 - 2019 činí 3 627 000 Kč včetně DPH. 


