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Zpráva o průběhu projektu TRAEX 
 

V roce 2002 přišla naše škola ZvŠ Ružinovská s nápadem, jak pomoci dětem 
ze speciálních škol vstoupit do Evropy. Měli jsme představu, jak přenést naše žáky přes 
bariéru neznalosti cizího jazyka a umožnit jim komunikovat s jejich evropskými kamarády 
beze slov a bez hranic. 

Myšlenka organizovat výstavy výtvarných prací, které by „obletěly“ Evropu, 
se zalíbila ještě dalším evropským zemím: Švédsku, Slovinsku, Irsku, Polsku a Velké Británii. 
Dohodli jsme se na prvním společném setkání v roce 2003 v Praze. Během této přípravné 
schůzky, kterou ideově i finančně zaštítila naše škola, jsme dohodli podrobnosti realizace celé 
akce. 

V roce 2004 jsme získali podporu EU prostřednictvím vzdělávacího programu 
SOCRATES. ZvŠ Ružinovská se stala koordinátorem projektu TRAEX (Travelling Art 
Exhibition - Putující výtvarné výstavy). Díky obětavé práci speciálních pedagogů a nadšené 
tvorbě jejich žáků mohlo být instalováno již pět výstav. 

 První se konala ve Švédsku na téma JÁ A MŮJ SVĚT, druhá ve Slovinsku s námětem  
MOJE RODINA, třetí s názvem MOJE ŠKOLA se konala v Irsku. Čtvrté téma MOJE 
MĚSTO bylo realizováno v Polsku a zatím poslední výstava se konala ve Velké Británii 
a nesla název MOJE ZEMĚ. 

Všechny akce mají velký úspěch a přitahují pozornost nejenom médií a širší 
veřejnosti, ale i významných osobností politického a kulturního života. V Irsku, například, 
zahájila vernisáž samotná víceministryně školství Síle de Valera,  o slovinské výstavě 
informovala televize v hlavním zpravodajství a ve Velké Británii otevřel výstavu starosta 
města Plymouth. 

Náš projekt však není jen o přípravě a instalaci výstav. Snažíme se, aby naši žáci, 
ale i naši pedagogičtí kolegové dostali o partnerských zemích co nejvíce  zajímavých 
informací. Každá hostitelská země má za úkol vytvořit demo - video MOJE ŠKOLA, připravit 
seminář o vzdělávacím systému své země, domluvit pro své hosty náslechy v několika dalších 
speciálních školách, naučit zahraniční partnery jednoduchou lidovou píseň a tanec, pochlubit 
se typickou místní kuchyní a k nejoblíbenějšímu pokrmu napsat recept v angličtině, 
zorganizovat návštěvu nějakého historicky či kulturně zajímavého místa… . 

Každá hostující škola pořizuje v průběhu pobytu nahrávky všech důležitých momentů 
včetně vernisáže. Video pak slouží jako zpětná vazba pro žáky a inspirace pro vyučující. 
Ti zaměřují výuku v různých předmětech na vystavující země a žáci vytvářejí různé projekty, 
které prezentují svým spolužákům, učitelům i rodičům. Během celého školního roku také 
vyrábějí dárky pro své evropské kamarády. 

 
Projekt TRAEX vyvrcholí vernisáží výstavy na téma NAŠE EVROPA 

a hodnotícím setkáním u nás v Praze v červnu 2007. 
 
To nejdůležitější na celé akci je, že nebývale motivuje žáky i pedagogy k tvořivé práci. 

Umožňuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, aby pocítily svou jedinečnost 
a schopnost uspět i na mezinárodním poli. 
 
 

 


