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Základní údaje o spolupráci s partnerským  
okresem Ostróda 

Název partnerského regionu: Ostróda  

Stát / oblast: Polská republika 
Centrum regionu:  

(město)  
Ostróda 

Podepsaná smlouva, dohoda: 26. 05. 2014 Smlouva o spolupráci mezi okresem Ostróda (Polská republika) a 

Ústeckým krajem (Česká republika) 

Územní statistická jednotka NUTS: 
 

Vrcholný politický orgán: 
Starosta: Andrzej Wiczkowski 

Základní oblasti spolupráce:  Regionální rozvoj 

 Cestovní ruch 

 Vzdělávání  

 Sociální politika 

 Zdravotnictví 

Specifické oblasti spolupráce:  

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně 

spolupracující na regionálním partnerství  
 Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů  

 Odbor regionálního rozvoje 

Návrh na zapojení jednotlivých 

organizačních složek Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a institucí sídlících 

v Ústeckém kraji ke spolupráci 

s partnerským regionem  

 Destinační agentury (Brána do Čech) 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 Krajská zdravotní, a.s. 

 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv   1 x ročně  

Osoba odpovědná za udržování 

partnerství za Ústecký kraj: 

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Andrea Kalasová 

Odbor/oddělení: Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a 

zahraničních vztahů 

Tel.:  475 657 736 E-mail: kalasova.a@kr-ustecky.cz 

Aktivity za sledované období r. 2014-  

2018: 
Odbor KH KÚÚK 

 Dne 26. 5. 2014 byla hejtmanem ÚK v Ostródě slavnostně 
podepsána dohoda o spolupráci.  

 14. – 17. 9. 2014 první oficiální návštěva vedení okresu Ostróda 
v Ústeckém kraji. Cílem cesty navázání spolupráce v oblasti kultury, 
školství a cestovního ruchu.  Návštěva organizována ve spolupráci 
odborem RR.  

mailto:kalasova.a@kr-ustecky.cz
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 Na začátku roku 2015 proběhla oficiální návštěva středních škol 
okresu Ostróda v Ústeckém kraji. K delegaci se připojil i nově 
zvolený starosta Andrzej Wiczkowski. V rámci návštěvy byly dne 
13. 1. 2015 slavnostně podepsány smlouvy o spolupráci mezi 
středními školami Ústeckého kraje a okresu Ostróda.  

 V únoru 2015 se Ostróda prezentovala na společném stánku 
s Ústeckým krajem na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 
2015 v Praze.  

 Vedení Ústeckého kraje bylo v červenci 2015 pozváno na návštěvu 
Ostródy při příležitosti rekonstrukce bitvy u Grunwaldu.  

 V roce 2016 se vedení obou regionů opětovně sešlo při příležitosti 
rekonstrukce bitvy u Grunwaldu.  

 Po volbách do krajských zastupitelstev bylo v prosinci 2016 vedení 
okresu Ostróda dopisem informováno o novém složení Rady ÚK.   

 V rámci výměny zkušeností z rozvoje cestovního ruchu navštívila 
v červnu 2017 ÚK delegace Ostródy. Delegace se zúčastnila i 
Memorial Air Show v Roudnici nad Labem.    

 V roce 2017 vedení Ústeckého kraje navštívilo Ostródu jako každý 
rok při příležitosti rekonstrukce bitvy u Grunwaldu v červenci. 
V tomto roce bylo předmětem návštěvy i rozšíření spolupráce 
v oblasti cestovního ruchu na společné aktivity mezi destinačními 
agenturami. 

 V říjnu 2017 zajištěn výměnný pobyt dorosteneckých týmů fotbalové 
akademie Otróda v Ústeckém kraji za účelem sehrání 4 přátelských 
utkání s týmy Regionální fotbalové akademie ÚK. V rámci pobytu 
proběhla prezentace města Litoměřice a Labe arény ve Štětí.  

 V červnu 2018 proběhla oficiální návštěva delegace partnerského 
okresu v Ústeckém kraji. Starosta Ostródy pan Andrzej Wiczkowski 
zde jako každý rok pozval zástupce Ústeckého kraje na oslavy bitvy 
u Grunwaldu, které proběhly v červenci. V rámci výjezdu 
delegace v čele s členem Rady Ústeckého kraje pro regionální 
rozvoj a cestovní ruch Zdeňkem Matoušem projednala témata 
spolupráce na další rok. 

Odbor RR KÚÚK 

 6. – 11. 10. 2015 Společná prezentace Ústeckého kraje s okresem 
Ostróda na veletrhu cestovního ruchu TEE v Ostródě. Podpora 
Ústeckého kraje zprostředkováním B2B jednání mezi zahraničními 
touroperátory a ubytovacími zařízeními Ústeckého kraje. 

 29. – 31. 1. 2016 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu 
cestovního ruchu Reisemesse v Drážďanech. 

 18. – 21. 2. 2016 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World v Praze. Současně proběhla 
návštěva Ústeckého kraje.  

 27. – 29. 1. 2017 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu 
cestovního ruchu Reisemesse v Drážďanech. 

 16. – 19. 2. 2017 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World v Praze. 

 31. 3. - 2. 4. 2017 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu 
cestovního ruchu MIT Glob Katovice.  

V r. 2018 společná prezentace na veletrzích cestovního ruchu: v 
lednu Reisemesse v Drážďanech, v únoru Holiday World v Praze, v 
březnu Glob Katowice, v dubnu  HoRecCa Ostróda.  

 V rámci naplňování podpory cestovního ruchu obou regionů byl 
v červnu vypraven první autobus turistů z Ústeckého kraje na 
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dovolenou do Ostródy. Zároveň v té době změřili své síly fotbalisté 
Ostródy s týmem Regionální fotbalové akademie ÚK.   

Odbor SMT KÚÚK 

 19. – 23. 10. 2014 návštěva radního Jana Szántó, zástupce odboru 
RR, SMT a středních škol ÚK: Gymnázium a Střední odborná škola 
dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie 
a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace a 
Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková 
organizace, regionu Ostróda. V rámci návštěvy došlo k podpisu 
dohody o spolupráci mezi dvěma školami a navázání dalších 
důležitých kontaktů mezi zástupci škol z ÚK a regionu Ostróda, tak 
aby se mohla budoucí spolupráce efektivně rozvíjet. Návštěva 
organizována ve spolupráci s odborem RR. 

 Rok 2015:  

 Ve dnech 11. – 16. 1. 2015 navštívila Ústecký kraj delegace 
z Ostródy, součástí delegace byli jak zástupci powiatu, tak zástupci 
všech partnerských škol. Stěžejní část programu se týkala návštěvy 
škol a školských zařízení v Ústeckém kraji a  podpisu dohod o 
partnerství mezi konkrétními školami za účastni nejvyšších 
představitelů obou samosprávných celků na KUUK. Na závěr pobytu 
proběhl workshop k otázkám navázání další spolupráce 
partnerských škol, který vyústil v konkrétní aktivity v roce 2015.   

 Dne 16. 4. 2015 se v polské Ostródě konal pod záštitou maršálka 
wojvodství pana Gustawa Marka Brzezina 20. ročník gastronomické 
soutěže o tytul „Mistrza szkolnej patelni“ (mistr školní pánve). 
Soutěže se zúčastnilo 12 soutěžních dvojic z Polska, Litvy a České 
republiky. Českou republiku zastupovalo družstvo žáků z Vyšší 
odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy 
služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, 
příspěvková organizace. Téma soutěže bylo představení 
regionálních surovin. Soutěž byla součástí veletrhu „Gastro Arena“. 

 V období 4. – 10. 10. 2015 a 11. – 17. 10. 2015 proběhla výměna 
žáků oborů gastronomie a kuchař – číšník spolu s pedagogickým 
doprovodem Gymnázia a Střední odborné školy, Podbořany, 
příspěvkové organizace, s partnerskou školou v polské Pszczyně – 
Zespolu szkol Powiatowych im. Karoli Marki 2 Pszczyna. Žáci 
z Pszczyny navštívili Podbořany v prvním termínu, žáci z Podbořan 
odjeli do Polska ve druhém termínu. Z obou škol se zúčastnilo 
výměny 12 žáků. 

 V návaznosti na podepsání smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým 
krajem a Powiatem Ostróda a podepsání dohody o partnerství mezi 
školami, navštívily ve dnech 15. – 21. 11. 2015 tři učitelky ze Střední 
odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace partnerskou 
střední školu v Polsku. Důvodem bylo tzv. stínování výuky 
přírodovědných předmětů a cizích jazyků v odborné škole technické 
a lyceu v Moragu, které bylo financováno z projektu Podpora 
jazykových kompetencí v ESOZ, podpořeného z OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Ve volném čase, mimo jiné, proběhla jednání 
o připravovaných projektech výměnných stáží žáků i učitelů obou 
škol.  

 V červenci 2016 delegace Ústeckého kraje v čele s hejtmanem 
Oldřichem Bubeníčkem přijala pozvání Ostródy, kde došlo jak na 
prohlídku významných projektů realizovaných z prostředků Evropské 
komise, tak návštěvu rekonstrukce bitvy u Grunwaldu.   
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 Rok 2017: Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad 
Labem, p. o – spolupráce na projektu s polskými školami v Ostródě. 
Polská škola získala grant z projektu Erasmus+ a v týdnu 29.1. - 4. 
2. 2017 navštívilo deset učitelů školu v Ústí nad Labem/stínování 
výuky. Postupně se připravují společné projekty v rámci programu 
Erasmus+. Září – říjen: návštěva osmi učitelů v Polsku. 

 Rok 2018: VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf, Bratislavská 2166, 
p. o. - Setkání žáků partnerských škol - návštěva školy v polské 
Ostródě. 

 Jirkovský písňovar 5. 10. – 7. 10. 2018 – účast sboru Chór Szkolny 
Collegium Vocale z Ostródy na 12. ročníku mezinárodního 
soutěžního festivalu v oblasti sborové populární hudby Jirkovský 
písňovar; ubytování: Střední odborná škola energetická a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, 
příspěvková organizace. 

Aktivity plánované pro rok 2019: Odbor KH KÚÚK 

 Podpora spolupráce regionálních fotbalových akademií.  

 Součinnost s Odborem SMT KÚÚK  a ostatními odbory, kterým 
vyplývá oblast spolupráce ze Smlouvy o spolupráci. 

Odbor RR KÚÚK 

 Společné prezentace na veletrzích Reisenmarkt Dresden, Holiday 
World Praha, v Katovicích a Ostródě. 

 Další pokračování spolupráce destinačních agentur a pořádání 
poznávacích zájezdů do našeho kraje a polské Ostródy. 

Odbor SMT KÚÚK 

 Podpora středních škol při aktivitách naplňujících Dohodu o 
spolupráci. 

Navrhované aktivity: Odbor SMT KÚÚK 

 Podpora vzájemných pracovních návštěv zástupců partnerských 
škol. 

 Podpora výměnných pobytů žáků a odborných stáží. 

 Spolupráce na různých typech soutěží pro žáky SŠ. 

Poznámky:  

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

Odbor RR KÚÚK – Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru (475 657 560, 

hajsman.p@kr-ustecky.cz) 

Odbor SMT KÚÚK - Mgr. Roman Kovář, vedoucí oddělení organizací a koncepcí 

(475 657 281, kovar.r@kr-ustecky.cz) 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje 
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