
Přihlášení žáků do projektu Erasmus + Klíčová aktivita 1 „Moderní evropské postupy a 

technologie – rozvíjení odborných dovedností a zkušeností“ 

 

Naše škola ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017 připravuje dvouletý projekt Erasmus + 

Klíčová aktivita 1 „Moderní evropské postupy a technologie – rozvíjení odborných 

dovedností a zkušeností“, který bude probíhat ve dvou bězích, jeden ve šk. roce 2015/2016 a 

druhý – v 2016/2017. Tento projekt byl podpořen ve Výzvě 2015 a je financován  Evropskou 

unií. Účastníkům bude plně hrazeno ubytování s polopenzí, místní doprava, doprava na místo 

stáže a zpět, pojištění, návštěva pamětihodností, kulturních a zajímavých míst. 

 

Cílem projektu je realizace čtyřtýdenních odborných stáží pro celkem 26-30 žáků v UK ve 

městě Portsmouth. První běh s 13-15 žáky by se měl uskutečnit v květnu-červnu 2016. 

Projektu se mohou zúčastnit žáci všech třetích ročníků a talentovaní žáci 1. až 2. ročníků 

všech oborů včetně učňovských, kteří se nezúčastní výjezdu do Anglie s výukou v říjnu 2015. 

Projekt bude také podporovat účast žáků s poruchami učení a žáků ze sociálně slabších a 

znevýhodněných rodin.  

 

Stážisté budou pracovat 5 dnů v týdnu 7-8 hodin denně ve firmách soukromé a státní sféry. 

Pro projekt ve spolupráci s partnerskou organizací budou vypracovány jednotky výsledků 

učení (školicí program), který budou účastníci plnit v místě své stáže a jejich úspěšné 

zvládnutí bude podmínkou pro získání Europassu mobility a stáž bude žákům započítána jako 

přidaná hodnota.  

 

Pro přihlášení do projektu je třeba: 

1) vyplnit elektronickou přihlášku a odeslat ji na e-mail: mysolga@centrum.cz 

2) vyplnit dotazník – přihlášku (vytisknout, pravdivě vyplnit, nechat si podepsat zák. 

zástupcem a třídní učitelkou), odevzdat Mgr. Myslíkové, kab. 20., 2. patro budovy B. 

Přihlášky najdete na intranetu.  

Přihlášky zasílejte a odevzdávejte do pátku 23. října 2015. 

 

Podmínkou výjezdu na stáž je pravidelná účast a zvládnutí školného přípravného kurzu po 

dobu od listopadu 2015 do května 2016, který bude probíhat  nultou nebo 8./9. vyučovací 

hodinou. Další podmínkou výjezdu na stáž je zvládnutí Erasmus + on-line jazykového kurzu 

(OLS) a závěrečného testu před výjezdem na stáž. 

V případě velkého zájmu proběhne 1. kolo výběrového řízení pro zařazení do přípravného 

kurzu a do projektu. V březnu 2015 proběhne 2. kolo výběrového řízení a bude vybráno 13-15 

účastníků a 2 náhradníci.  

 

Během stáže budou účastníci vyplňovat deníky odborné stáže. Výstupem projektu bude také 

vypracování PowerPoint prezentace o stáži s použitím fotodokumentace z průběhu stáže. Po 

návratu ze stáže účastníci budou muset zpracovat i rozsáhlou závěrečnou zprávu a dotazník, 

vše v krátkém termínu. 

 

V případě dotazů a nejasností se obracejte na vedoucí projektu Mgr. Olgu Myslíkovou,  

kab. 20, 2. patro budovy B. 
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