Nabídka odborných stáží v rámci programu Erasmus+
Název projektu – „Poznáváme evropské pohostinství a služby – praxe žáků v oboru
gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch“
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje
spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a
mládeže. Klíčová akce 1 (KA1) - Vzdělávací mobilita jednotlivců podporuje mobility v
oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Základním cílem mobilit je rozvíjení kvality,
inovativních metod a praxe odborného vzdělávání prostřednictvím nadnárodní spolupráce.
Cílem zahraniční stáže studentů je zdokonalování v praktických, odborných a jazykových
dovednostech v zemích EU.

Plánované aktivity ve školním roce 2018/2019
Německo:
Místo stáže: Mnichov
Délka stáže: 21 dnů
Termín stáže: listopad 2018
Účastníci stáže: 4 zletilí žáci
Datum odevzdání přihlášky a motivačního dopisu (JA): do 30. září 2018

Slovensko:
Místo stáže: Brezno
Délka stáže: 21 dnů
Termín stáže: leden - únor 2019
Účastníci stáže: 4 žáci + pedagogický doprovod
Datum odevzdání přihlášky a motivačního dopisu (ČJ): do 30. listopadu 2018

Norsko:
Místo stáže: Hamar
Délka stáže: 21 dnů
Termín stáže: únor - březen 2019
Účastníci stáže: 4 žáci + pedagogický doprovod
Datum odevzdání přihlášky a motivačního dopisu (JA): do 30. listopadu 2018

Španělsko:
Místo stáže: Malaga
Délka stáže: 21 dnů
Termín stáže: březen – duben 2019
Účastníci stáže: 4 žáci + pedagogický doprovod
Datum odevzdání přihlášky a motivačního dopisu (JA): do 30. listopadu 2018

Předběžný program stáží:
 seznámení s pracovišti, praxe ve vybraném zařízení dané oblasti,
 každý účastník obdrží na závěr pobytu certifikát s hodnocením o vykonání odborné
praxe,
 každý účastník stáže získá Europass – mobility (www.europass.cz) – dokument, ve
kterém se zaznamenává evropská studijní stáž. Europass by měl přispět ke zvýhodnění
účastníků stáže na trhu práce na území ČR i v ostatních zemích EU,
 ve volných dnech zajistí partnerská organizace pro žáky kulturní program (kulturně
poznávací akce, sportovní aktivity),
Absolvování odborné stáže bude studentům plně započítáno jako splnění povinné odborné
praxe a odborného výcviku.
Kdo se může přihlásit: všichni žáci školy, kteří mají chuť poznat nové prostředí, pracovat v
týmu a absolvovat před stáží kurz cizího jazyka.
Kritéria pro výběr účastníků:
 vyplněná přihláška a motivační dopis (všichni v uvedeném cizím jazyce), ze kterého
bude patrné, proč se na stáž hlásí, co od ní očekává a jak využije výsledků stáže;
přihláška je k dispozici u Mgr. Kateřiny Záviškové
 bezproblémové chování,
 komunikativnost, příjemné vystupování,
 aktivní účast na školních akcích,
 doporučení k účasti na stáži od třídního učitele, učitelů odborných předmětů, popř. od
učitele odborného výcviku,
 povinná je jazyková, odborná a kulturní příprava před výjezdem (platí pro vybrané
účastníky a náhradníky),
 souhlas zákonného zástupce s účastí na stáži.
Poznámka: Kritéria mohou být školou rozšířena, žáci budou informováni na nástěnce školy.
Rozhodnutí výběrové komise bude přihlášeným žákům sděleno vždy do dvou týdnů od
posledního termínu odevzdání přihlášek na příslušnou stáž.
Kde se můžete přihlásit?  u zástupkyně ředitele školy Mgr. Kateřiny Záviškové
Upozornění: Škola může změnit dobu i místo stáže v závislosti na požadavku partnerské
organizace. Pokud nastanou podstatné změny v chování, prospěchu a vystupování vybraného
žáka, bude dána možnost účasti náhradníkovi!

