
 
Ukončení projektu ERASMUS+ na Gymnáziu Jana Opletala 
Program ERASMUS+, do kterého bylo po dva roky zapojeno Gymnázium Jana Opletala, skončil 31. 
srpna 2020. Hlavním cílem projektu s názvem The European Flow – Cities at Rivers, financovaného 
z prostředků Evropské unie, bylo prostřednictvím spolupráce studentů a učitelů z různých evropských 
zemí přiblížit kulturní, historické i přírodní dědictví v oblastech, jejichž historii formovala a formuje 
přítomnost evropských řek – Rýna, Loiry, Odry, Dunaje a Moravy. 

Vybraní studenti vyššího gymnázia v doprovodu několika pedagogů navštívili postupně města 
Nort-sur-Erdre ve Francii, Wroclaw v Polsku a Mainz v Německu. Ubytování měli zajištěno 
v hostitelských rodinách. Tato skutečnost je obohatila o možnost seznámit se s životním stylem rodin 
dané země, pozitivně motivovala k rozvoji komunikace v cizím jazyce a mnohdy pomohla vytvořit 
přátelství mezi mladými lidmi. 

Důležitou součástí setkání bylo plnění projektových úkolů, které souvisely s hlavním cílem 
projektu. Jednalo se například o prezentaci vlastní školy a města, tvorbu plakátů, výstavy, workshopy, 
koncert a mnohé další aktivity. Na programu setkání nechybělo poznávání hostitelského města a 
zajímavostí v jeho okolí. 

Vrcholem projektu bylo setkání uspořádané v lednu letošního roku, kdy naše škola hostila 
zahraniční partnery. Tematicky bylo zaměřeno na umělecké ztvárnění života kolem řek, a tak byla 
v aule gymnázia zpřístupněna výstava fotografií na toto téma a zároveň bylo uspořádáno společné 
hudební a pěvecké vystoupení za podpory pěveckého sboru Palora. 

Poslední setkání v maďarské Pécsi bylo naplánováno na konec května. Studenti, kteří se měli 
setkání účastnit, pracovali na projektu zaměřeném na udržitelnost – realizaci opatření pro šetrné 
využívání přírodních zdrojů, praktické kroky při ochraně krajiny a změny směřující ke zvýšení 
udržitelnosti. Zasáhla vyšší moc a v důsledku uzavření hranic kvůli zabránění šíření nemoci COVID- 19 
muselo být toto setkání zrušeno. Svůj projekt tak naši studenti sdíleli se zahraničními kolegy pouze 
virtuálně prostřednictvím webových stránek. 

Tato poněkud hořká tečka rozhodně nemohla překrýt přínos celého projetu. Pozitivní dopad 
měl nejen na zúčastněné studenty a pedagogy, ale nepřímo také na všechny žáky gymnázia, neboť 
získané zkušenosti se zúročily při zavádění nových vyučovacích metod do výuky. Projekt také významně 
přispěl k propagaci dobrého jména Gymnázia Jana Opletala, města Litovel a České republiky u 
zahraničních partnerů. 
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