Erasmus + a SOU Hluboš v období 2017 – 2019
V roce 2017 škola opět podala žádost o nový projekt v rámci mobility osob a tato žádost byla
schválena. Na základě výborných zkušeností s kolegy ze Slovenska jsme zvolili partnerské
organizace v Prešově. Projekt vychází z Evropského plánu rozvoje, potřeb a priorit školy v oblasti
odborného vzdělávání.
Pro projekt jsou vytyčeny tyto cíle:
• zvyšování odborných kompetencí žáků, získávání nových odborných znalostí v jiném, než
domácím prostředí
• rozšiřování mezikulturního povědomí
• seznámení se s možnostmi a podmínkami na evropském trhu práce, poznání specifik
odborného výcviku v jiné zemi, rozvoj sociálních, organizačních a pracovních dovedností v cizím
prostředí, adaptabilita na nové pracovní podmínky
• poznávání a vstřebávání odlišného sociálně-kulturního prostředí, vytváření pozitivních vztahů
ve spolupráci mezi účastníky vysílajících a přijímajících organizací a spolupracujících firem
• zlepšení jazykových schopností účastníků projektu
• výměna dobrých zkušeností s organizací, metodami a formami odborného vzdělávání mezi
partnerskými organizacemi.

Do projektu budou začleněni žáci tří odborností. Žáci dřevařských oborů (truhlář, truhlářské
práce, operátor dřevařské a nábytkářské výroby), opravárenských oborů (automechanik,
opravářské práce, opravář zemědělských strojů) a oboru kadeřník.
Hlavními aktivitami projektu bude realizace čtyř čtyřtýdenních stáží po 9 účastnících a
doprovodné osoby. Celkem se odborných stáží zúčastní 36 žáků a 8 pedagogických pracovníků.
V rámci projektu budeme spolupracovat se třemi partnerskými organizacemi, které budou
organizovat, realizovat a také hodnotit úroveň dosažených výsledků odborné přípravy našich
žáků.
Partnerské organizace:
Stredná priemyselná škola drevárská, Prešov (dřevařské odbornosti)
Stredná odborná škola, Prešov (opravárenské obory)
Stredná odborná škola služieb, Prešov (obor kadeřník)

1.

Stáž 25.09.2017 - 20.10.2017
Účastníci stáže:
Smrčka Dominik
Maršíková Tereza
Jura Milan
Šikířová Lenka
Nový Petr
Kaderka Pavel
Kučera Josef
Šimák Roman
Doležalová Veronika

2. Stáž 15.05.2018 - 08.06.2018
Účastníci stáže:
Svobodová Květa
Rückl Jiří
Lakomá Šarlota
Hindra Jan
Catargiu Patrik
Havlík Milan
Koller David
Jusko Tomáš
Silný Lukáš
3. Stáž 24.09.2018 - 19.10.2018
Účastníci stáže:
Šemenda Vanessa

Borovička Martin

Zapletal Petr

Jelínek David

Valtrová Nikola

Serynek Václav

Červová Veronika
Břicháček Tomáš
Hejna Jakub
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4. Stáž 18.03.2019 - 12.04.2019
Účastníci stáže:
Staněk Filip
Šedivý Martin
Žák Vojtěch
Smetana Matouš
Macháček Jan
Adamec Lukáš
Bašíková Petra
Benešová Simona
Kubová Kateřina
Veselá Miluše
Vyhodnocení projektu:
Projektu se zúčastnilo 37 žáků školy. V průběhu jednotlivých stáží vykonávali odbornou přípravu
v partnerských organizacích a v odborných firmách. Byli hodnoceni zahraničními partnerskými
organizacemi podle Evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání. Všichni žáci na stážích
prokázali velmi dobré odborné zručnosti a dovednosti a při hodnoceních byli velmi úspěšní.
Kromě odborných dovedností má projekt význam na účastníky z hlediska jejich osobnostního
rozvoje. Zodpovědnost za dosažené výsledky, podřízení se systému organizace stáží, potřeba
adaptovat se na nové prostředí a organizaci práce na pracovištích a nutnost soužití s ostatními
účastníky stáže po dobu 4 týdnů přispělo k získání nových životních zkušeností.
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