
 

 

 

"EXPLORE, EXPERIENCE AND LEARN BY WORKING ABROAD “ 
TENTO PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY  

EVROPSKÉ UNIE 

 
 

Naší škole se podařilo získat grant pro třítýdenní stáž studentů druhého a třetího ročníku ekonomického a 

strojírenského oboru v přímořském městě Plymouth v Anglii. V jeho průběhu budou účastníci ve školícím 

středisku organizace Tellus pod dohledem erudovaných odborníků zlepšovat své odborné i jazykové 

kompetence. Ubytovaní budou v hostitelských rodinách s plnou penzí. Veškeré cestovní i pobytové náklady 

jsou hrazené z evropských fondů, studenti navíc dostanou cca 80euro kapesné. Plně hrazena je také jazyková 

příprava studentů, která bude probíhat klasickou výukou na naší škole i formou online podpory, kdy každý 

účastník obdrží přístupové heslo ke svému profilu. 

 Ekonomové  – červen 2018  (12 studentů) 

 Strojaři – podzim 2018 (12 studentů) 

 Délka stáže: 3 týdny 

 Náklady hrazené EU:  cca 60 000,- na žáka 

 Jazyková příprava + Online podpora od září 2017 

 

Obě cílové skupiny mají tyto shodné potřeby: 

* zdokonalit se v komunikaci v cizím jazyce a to zejména po odborné stránce (odborné terminologii),  

* zdokonalit si a prohloubit své již nabyté vědomosti a dovednosti,  

* získat nové odborné kompetence, zejména při používání nových programů (CNC strojírenských i účetních)  

* zvýšit si sebevědomí a komunikační schopnosti,  



* po absolvování vzdělávacího programu získat osvědčení o vykonání zkoušky v rámci ECVET i Europass Mobility, 

které mohou použít ve svém portfoliu a zvýšit tím svou konkurenceschopnost na trhu práce. 

Obsah stáže je těsně provázán s těmito potřebami a v maximální míře je všechny naplňuje. 

Zapojení do tohoto projektu považuje naše škola jako významný prvek pro zkvalitnění výuky. A to jak u žáků, kde 

cítíme velký motivační přínos, tak možnost rozšířit výuku v jiném prostředí a na technologiích, které naše škola nemá. 

Očekávaný přínos je také v myšlení pedagogů v evropském kontextu a zavedení do jejich pedagogické praxe 

Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání tzv. ECVET.  Myšlenka pro realizaci projektu vznikala již delší dobu. 

Jelikož je naše škola výrazně technicky zaměřená, dlouhodobě sleduje trendy profilující trhy práce s profesemi v 

těchto odvětvích (strojírenství, elektrotechniky, polygrafie, zpracovatelské technologie a ekonomiky). Proto velmi 

výrazně vnímá proměnlivé potřeby trhu práce a také nároky kladené na jednotlivé profese.  

V současné době je situace taková, že právě technické obory se na trhu práce potýkají s největším nedostatkem 

kvalifikovaných potenciálních zaměstnanců. A z toho vychází i snaha školy zlepšit úroveň vzdělávání v těchto 

oborech. 

Cíle projektu spočívají především ve zlepšení odborných dovedností, vzdělávání a odborné přípravy tak, aby žáci byli 

použitelní na trhu práce v co největší míře. Jde zde také o rozšíření jejich obzoru o pracovních možnostech v rámci 

evropského prostoru. 

 

TELLUS GROUP 

Naše partnerská organizace Tellus Group Ltd vznikla v roce 1995. Ve Velké Británii, ale i v dalších evropských zemích 

má velké zkušenosti se zajišťováním odborných pracovních stáží pro žáky středních škol a osoby na trhu práce. Řadu 

let byla aktivně zapojena do evropského Programu celoživotního učení (LLP), zejména v rámci programů Leonardo da 

Vinci a Gruntvig, a také do programů v rámci Evropských sociálních fondů. Tellus funguje jako VET/vzdělávací 

organizace, takže pracovní stáže propojuje s odbornou přípravou, která probíhá v prostorách Tellus . Žákům to 

přináší transparentnější získávání kreditů za každou odbornou oblast a činnost, jíž se během své zahraniční praxe 

věnují. Své pracovní zkušenosti si žáci zaznamenávají do pracovního deníku, který je každodenně kontrolován jejich 

supervizorem na pracovišti a pravidelně také zodpovědnou osobou z Tellusu.  

                                                                                                            Mgr. Kateřina Dvořáková, MBA, koordinátorka projektu 
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