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Naše škola se zapojila do nově vzniklého projektu Cerazmus +, který byl vytvořen z iniciativy 
nadnárodní organizace European Grouping of Territorial Cooperation Cities of Ceramics a je 
plně hrazen z programu Erazmus +.  Výkonným koordinátorem projektu je italská vzdělávací 
instituce TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme. 
 
Cílem projektu je realizovat v evropském měřítku aktivity k zajištění  trvalé udržitelnosti 
keramického řemesla, které je v ohrožení, k ochraně tradic keramické výroby a k zachování 
vzdělávacích oborů keramického zaměření. Evropská unie do projektu investovala 300 000 
EUR.  
 
Naše škola jako jeden ze stěžejních partnerů bude zodpovědná za vytvoření a vedení pracovní 
skupiny na národní úrovni složené z partnerů ze všech sektorů zabývajících se keramickou 
výrobou, vzděláváním v oboru, vědou a výzkumem a politickou reprezentací, která má vliv 
na prosazování výsledků projektu do života v oblasti školního vzdělávání a podpory rozšiřování 
informací o tradičních hodnotách řemeslné výroby v České republice.  
 
Naše škola je také garantem tvorby metodické příručky o nových přístupech a postupech 
při  výrobě keramiky a se bude se podílet na tvorbě webových stránek projektu, dotazníkovém 
šetření na potřeby keramického sektoru v jednotlivých zúčastněných zemích a  na  tvorbě 
nových učebních osnov odpovídajících novým trendům v keramické výrobě v návaznosti na 
tradice.  
 
Cílem projektu Cerazmus+ je propagace, rozvíjení a zdokonalování odborné části přípravy žáků 
středních škol v oborech keramických řemesel formou realizace konkrétních aktivit jako je 
vytváření sítí mezi národními a mezinárodními partnery, zhodnocování tradic a jejich inovace, 
workshopy (předávání zkušeností) apod. Vše s ohledem nejen na potřeby keramických dílen 
a keramického průmyslu, ale i s ohledem na zachování tradic řemeslné výroby jako našeho 
kulturního dědictví.  
 
Kromě výše zmíněného se má stát značka CERASMUS+ v budoucích letech stejně známou 
jako je ERASMUS+ a bude své aktivity rozvíjet směrem k trvalé udržitelnosti keramického 
řemesla.  
 
 
Organizace a země zapojené do projektu: 

 TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme – Coordinator Perugia, Italy 

 Agrupacion Europea de Cooperacion Territorial Ciudades de la Ceramica Talavera 
de la Reina, Spain 

 Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises Manises, Spain 

 Istituto Superiore Secondario " V. Calò“ Grottaglie, Italy 

 Forssan ammatti-instituutti Forssa, Finland 

 Kecskeméti Kortárs Müvészeti Mühelyek, Hungary 

 Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace                                                                                      
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