Erasmus+ je nový 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. Je nástupcem Programu celoživotního učení,
programu Mládež v akci a dalších. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a
přiměřenost kvalifikací a dovedností.
www.naerasmusplus.cz

Velkým úspěchem je získání Certifikátu
Erasmus+ Vet mobility charter
za provedené velice kvalitní projekty,
majiteli tohoto certifikátu je jen 28 škol viz:
http://bit.ly/drziteleVetcharteru
VŠECHNY FOTKY, PREZENTACE A VIDEA NAJDETE NA:
http://bit.ly/FotoSpsHraniceErasmusVSE
Průběžné informace a fotky na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/135292946644134/

ERASMUS+ VÝZVA 2019
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – JAZYKOVÉ KURZY UČITELŮ
SPŠ HRANICE ČÍSLO PROJEKTU: 2019-1-CZ01-KA101-060919 - Učitelé v Evropě.
JAZYKOVÉ A METODICKÉ KURZY VRÁMCI VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY V ZAHRANIČÍ
FINANCOVANÁ ZE ZDROJŮ EU.
Od 1.6. 2019 běží projekt s názvem Učitelé V Evropě, jehož mobility se budou konat v období od února
do srpna 2020, kdy se 10 učitelů z naší školy zúčastní 2 týdenních jazykově metodických kurzů v těchto
destinacích: Irsko, Anglie, Malta a Německo.
Jedná se o mobility osob v rámci školního vzdělávání, konkrétně o Profesní rozvoj (staff training), který
umožňuje pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to v podobě
účasti na kurzech či stínování. Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě
konkrétních potřeb školy jako instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků. Konkrétní kurzy vybírá
škola pro své pracovníky dle vlastního uvážení v průběhu projektu, v žádosti je uvádí v obecné rovině.

Kurzy Výzva 19
Metodický CJ

Metodický CLIL

Učitel
Lazecká Petra
Koryčánková Blanka
Březíková Kateřina
Lazecký Vladan
Horváthová Jitka
Kandlerová Lenka
Hrbáček Čestmír
Navrátil Aleš
Jakubka Jan
Horák Ondřej

Země
Irsko
Německo
Malta
Skotsko
Anglie
Skotsko
Anglie
Skotsko
Malta
Malta

Erasmus+ Výzva 2019
odborná praxe v zahraničí pro žáky
Základní informace o projektu Erasmus+ Výzva 2019,
odborná příprava (akce probíhá díky organizaci: Dům
zahraniční spolupráce),
Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA116-060440,
Financování z prostředků EU.

Období projektu: 01.06.2019 - 30.11.2020

Jedná se o období mezi červnem 2019 až říjnem 2020, kdy budou probíhat jednotlivé výjezdy.
Cílovou skupinou budou žáci především nynějších třetích ale i druhých maturitních a učňovských
ročníků.
Po - již 9 x krát úspěšně realizovaných projektech naše škola opět získala grant pro financování 2 týdenní
praxe žáků v zahraničí. Více info na www.spshranice.cz – projekty. Časový harmonogram, destinace a
obory jednotlivých výjezdů:
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Základní informace pro jednotlivé výjezdy:

Anglie Portsmouth: zprostředkovatelská agentura Language solution zaměstná žáky v reálných firmách dle zaměření oboru.
Irsko – Sligo: zprostředkovatelská agentura YIT (Your international training se sídlem v Mallow) zajistí pracovní umístění v reálných firmách
ve městě Sligo.
Finsko – Pieksamaki: partnerská střední škola ve Finsku - South Savo Vocational College se sídlem v Mikkeli zajistí praxi ve svých dílnách
žákům oboru ME.
Litva – Kaunas: partnerská střední škola v Kaunasu Kauno technikos profesinio mokymo centras zajistí praxi žákům oboru IN ve svých
dílnách.
Portugalsko Torres Vedras: pro žáky oboru CHE v místní střední škole Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira je domluvená praxe
ve školní laboratoři a pro žáky oboru PO - v místní hasičské stanici
Portugalsko Loule: kde místní střední škola Escola Secundarie de Loule zorganizuje praxi pro žáky oboru PO na místních hasičské stanici v
Loule
Malta Floriana – zde se jedná o zprostředkovatelskou agenturu Future Focus, která zajistí pracovní umístění pro žáky všech oborů naší školy.

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je šance pro každého žáka z naší školy takto absolvovat povinnou
odbornou praxi. Všechny náklady (doprava, místní doprava, ubytování, stravování) budou financovány
z grantu a žák dostane navíc ještě finanční příspěvek na doplnění stravy, pitný režím a místní dopravu.
V případě většího počtu zájemců bude vždy proveden výběr na základě znalostí z angličtiny, chování,
celkového prospěchu. Výběr proběhne pod dohledem vedení školy jednotlivými vyučujícími odborných
předmětů, angličtiny, třídních učitelů.
Praktické náležitosti: o zajištění ubytování, dopravy, odborné a jaz. přípravy se stará škola. Žák má za
úkol účastnit se org. schůzek, příprav, po skončení akce vypracovat záv. zprávu a šířít dobré výsledky
projektu, tzv diseminační aktivity pod vedením koordinátorů Erasmu+ na SPŠ Hranice.
Na každý běh pojede s žáky doprovodná osoba (učitel ANJ nebo odborných předmětů). Od žáků se
očekává samostatnost.
O víkendech je zajištěn kulturní program – zpravidla poznávání okolní přírody, památek.
Ubytování: v Anglii, Irsku a na Maltě v rodinách, žáci sami dojíždějí MHD do firem, kde vykonávají
praxi. Stravování – plná penze v rodinách (obědy formou balíčků). Doprovodná osoba monitoruje žáky
ve firmách. Odpoledne se konají organizační schůzky. V ostatních destinacích se bydlí v hotelech.
Doprava je letecky u všech výjezdů.

Managerky projektu jsou Ing. Pavlína Vavříková a Ing. Lenka Kandlerová. V případě dotazů se ptejte
na: vavrikovap@spshranice.cz, 725 258 885, kandleroval@spshranice.cz, 603 393 917. Průběžné
informace jsou aktualizovány na www naší školy a na FB: veřejná skupina: Erasmus+ SPŠ Hranice odborná praxe v zahraničí.

Uskutečněné výjezdy:
Anglie 2019
Milan Dvořáček čerstvý absolvent oboru ME
– aktivita Erasmus Pro – praxe v délce 3 měsíců v Anglii ve městě Portsmouth
Praxi zajistila zprostředkovatelská agentura Language Solution
Pracovní umístění bylo ve firmě: DKW Engineering - Bolde Close, Quatremaine Road, Airport
Industrial Estate, Portsmouth PO3 5RD
Datum stáže: 30.6. – 27.9. 2019
náplň praxe: obsluha a programování CNC strojů

Irsko 2019
praxi zajistila zprostředkovatelská agentura YIT se sídlem v Mallow
datum mobility: 15.9. – 27.9. 2019

Kabeláč David
Kozák Karel
Kudláček Štěpán
Palička David
Holánová Eliška
Vašutová Eliška
Mánek Šimon
Zádrapa Jan
Blahová Šárka

Abtech Precision Ireland Ltd.
-//Higgins Pharmacy
Nicholson's Pharmacy
Lloyds Pharmacy
-//Sligo Wood Flooring
Alert Fire Protection
YIT Sligo

ME
ME
CH
CH
CH
CH
ND
PO
profesní rozvoj
stínování
učitel

Finsko 2019
pracoviště: South Savo Vocational College v Mikkeli
termín: 10.11. – 22.11. 2019
2 žáci oboru ME (Jindřich Frais, Jan Filipi) absolvovali praxi v dílnách partnerské školy, aktivita – obsluha
a programování CNC strojů
1 učitel Ondřej Horák (mistr odborné výuky) – profesní rozvoj – stínování – obor Obrábění

ERASMUS+ VÝZVA 2018 – SPŠ HRANICE
ČÍSLO PROJEKTU: 2018-1-CZ01-KA101-047383
JAZYKOVÉ A METODICKÉ KURZY V RÁMCI VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY V ZAHRANIČÍ
FINANCOVANÁ ZE ZDROJŮ EU.
Období projektu: 1.6.2018 – 30.11.2019, název projektu: Učitelé napříč Evropou.
Náplň projektu: 13 učitelů z naší školy zúčastnilo 2 týdenních jazykových a jazykově metodických kurzů
v těchto destinacích: Irsko, Anglie, Malta a Německo. http://bit.ly/ErasmusSPS.
Jednalo se o mobility osob v rámci školního vzdělávání, konkrétně o Profesní rozvoj (staff training),
který umožňuje pracovníkům škol účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to
v podobě účasti na kurzech či stínování.
Účast na kurzech nebo školeních v zahraničí volí škola na základě konkrétních potřeb školy jako
instituce a potřeb jejích jednotlivých pracovníků.
Učitelé SPŠ Hranice se účastnili mobilit do těchto zemí v tomto počtu: Irsko – 1, Anglie -9, Malta – 1,
Německo – 2.
Konkrétně se jednalo o tyto kurzy:
1) jazykový kurz – 3x (Jakubka Jan - angličtina, Kandlerová Lenka - angličtina, Zezulová Jarmila němčina)
2) jazykově metodický kurz pro učitele cizích jazyků – 3x (Březíková Kateřina - angličtina,
Vavříková Pavlína - angličtina, Koryčánková Blanka - němčina)
3) jazykově metodický kurz s výukou metody CLIL – 7x , odborníci budou používat cizí jazyk ve
výuce svého odborného předmětu. (Lazecký Vladan, Venclík Václav, Horák Ondřej, Milis
Antonín, Voharek Leopold, Pazdera Tomáš, Horváthová Jitka)
Jazykové školy – rozlišení dle destinace:
Antonín Milis – Irsko, Cork, Acet
Jan Jakubka – Velká Británie, Oxford, Lake School of English
Ondřej Horák – Velká Británie, Oxford, Lake School of English
Tomáš Pazdera – Velká Británie, Oxford, Oxford International Study Centre
Jitka Horváthová – Velká Británie, Edinburgh, Inlingua
Leopold Voharek – Velká Británie, Edinburgh, Inlingua
Kateřina Březíková – Velká Británie, Oxford, Lake School of English
Lenka Kandlerová – Velká Británie, Edinburgh, Inlingua

Pavlína Vavříková – Velká Británie, Edinburgh School of English
Václav Venclík – Malta, Alpha School
Blanka Koryčánková – Německo, Regensburgh, Horizonte
Jarmila Zezulová – Německo, Lindau, Dialoge

Foto: Edinburgh: P. Vavříková, J. Horváthová, L. Kandlerová, L. Voharek

Německo Lindau: J. Zezulová

Německo Regensburg: B. Koryčánková

Velká Británie: Oxford: T. Pazdera, K. Březíková, J. Jakubka, O. Horák

Irsko: Cork: A. Milis

Velká Británie: Exeter: V. Lazecký

Malta: Václav Venclík

ERASMUS+ VÝZVA 2016 – SPŠ HRANICE
PRAXE ŽÁKŮ V ZAHRANIČÍ FINANCOVANÁ ZE ZDROJŮ EU
Erasmus+ je nový 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. Je nástupcem
Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu
a přiměřenost kvalifikací a dovedností.
Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě: Mobility se mohou zúčastnit žáci středních odborných
škol, učilišť, vyšších odborných škol a absolventi těchto typů škol. Jedná se o praktickou stáž v
odborném vzdělávání a přípravě.
podrobněji na: http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/

Výjezdy našich žáků do zahraničí probíhaly na základě „Výzvy 2016“ číslo 2016-1-CZ01-KA102-023194
s názvem Napříč Evropou. V tomto roce zahraniční stáž absolvovalo celkem 51 žáků naší školy. S každou
skupinou jel jeden učitel jako doprovodná osoba.

Cílem projektu Erasmus+ je absolvování povinné praxe v zahraničí, zlepšování se v angličtině,
poznávání pamětihodností, kultury a mentality lidí jiných zemí.
V květnu a v červnu 2017 proběhly praxe v Portugalsku, Anglii a na Slovensku, v září 2017 bylo 9 žáků
v Irsku a stejný počet na Maltě.

VŠECHNY FOTKY, PREZENTACE A VIDEA NAJDETE NA:
http://bit.ly/FotoSpsHraniceErasmusVSE
Průběžné informace a fotky na Facebooku:
https://www.facebook.com/groups/135292946644134/

Konkrétně se jednalo o tyto destinace:
a)

Portugalsko Torres Vedras (30. 4. – 12. 5. 2017)

7 žáků oboru CH analyzovalo vodu v místní střední škole Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira.
CH 3 - Pobořilová Nikola, Pospíšilová Lenka, Haitlová Kristýna, Švadlenková Tereza, Vaculík Stanislav,
Vičíková Kateřina, Dehnerová Karolína.
4 žáci oboru PO absolvovali technický trénink na místní hasičské stanici Associação Humanitária
Bombeiros Voluntários de Torres Vedras. PO2 – Pavla Jahnová, Magdalena Vyplelová, PO3 – Agáta
Šoborová, Marian Orság.
Ve volném čase žáci navštívili okolí Torres Vedras, Lisabon, paláce Mafra a Sintra, různé pláže a
absolvovali několik odborných exkurzí. Doprovodnou osobou byl Mgr. Petr Macháň.

b)

Velká Británie (14. 5. – 26. 5. 2017)

8 žáků z různých oborů se zúčastnilo 2 týdenní odborné praxe v jihoanglickém přístavním městě
Portsmouth přímo v anglických firmách. Bydleli, každý samostatně, v hostitelských rodinách. Museli
sami jezdit do své firmy autobusem či vlakem a dorozumívat se anglicky sami za sebe. Pobyt a
zaměstnavatele zajistila místní agentura Language solution
ME3 - Janča Tomáš, ME2 - Bartošek Roman: ENL Ltd, Unit 6-9 Victory Trading Estate, Kiln Road
Portsmouth, Hants PO3 5LP
ME3 - Lekeš Adam, ME2 - Sochanič Tomáš: Match Tech Engineering & Fabrications, Good Directions
Ltd, Time House
CH3 - Vinklárková Diana: Crofton School, Marks Road, Stubbington,
CH2 - Hejduková Adéla, Kuchař Jan: Trafalgar School,
ZA2 - Kunc Robin: Medina Joinery Ltd. Ve volném čase navštívili zápas v rugby, Londýn, místní
námořnické muzeum, ostrov Wight. Doprovodnou osobou byl Mgr. Jan Mlčůch.

c)

Portugalsko Faro, 4. 6. – 16.6. 2017

8 žáků oboru PO vykonalo technický trénink na hasičských stanicích díky partnerské škole Escola
Secundária de Loulé.

PO2 – Kupčík František, PO3 – Horák Tomáš, Urban Martin, Zbořil Matouš: Município de Faro, Corpo
de Bombeiros Sapadores de Faro
PO2 – Janíková Tereza, PO3 – Mužíková Magdalena, Jančík Jan, Bartoň Jakub: Município de Loulé,
Corpo de Bombeiros Sapadores de Loulé
Ve volném čase se žáci koupali na různých plážích, měli cyklovýlet, navštívili Delfinárium. Doprovodnou
osobou byla Ing. Jitka Horváthová.

d)

Slovensko Košice (4. 6. – 16. 6. 2017)

6 žáků oboru PO absolvovalo technický trénink na hasičské stanici v Košicích: Krajské riaditelstvo
Hasičského a záchranného zboru v Košiciach díky partnerské škole Stredná odborná škola technická v
Košicích.
PO2 – Tkadleček Jaromír, Kouřil Tomáš, PO3 – Žáková Tereza, Gottvald Jakub, Šnajdrová Anna
Ve volném čase navštívili termální lázně v Maďarsku, podnikli horskou túru a poznávali Košice.
Doprovodnou osobou byl Ing. Hynek Dvořák.

e)

Malta (16. 9. – 30. 9. 2017)

Žáci 5 oborů absolvovali praxi v reálných firmách na Maltě pod záštitou místní agentury Future Focus.
ME4 – Jakub Hercík, General Instruments Engineering
ME4 - Jiří Vavřík, Jaroslav Lév, OK3 – Vojtěch Čech - WJA Distributors
Petr Kádě, Sign ServicesAttard Industrial Estate,

Multi Utility Centre, ME4 –

CH 4 – Dominika Stropková, Collis Williams ltd,
SM3 – Nikol Krásná, Andrew Vassallo lTD, General Trading,
PO4 – Ondřej Šamša, Pavla Pečánková - Masco fire and security Masco House,
V odpoledních hodinách a o víkendu navštívili místní pláže, Delfinárium, ostrovy Gozo a Comino, místní
katakomby, Blue Grotto. Doprovodnou osobou byl Mgr. Čestmír Hrbáček.

f)

Irsko (16. 9. – 30. 9.2017)

Zde žáci pracovali v reálných firmách v malém městečku na západě Irska – Sligo díky agentuře Young
International training, ubytování proběhlo v hostitelských rodinách. Toto městečko je tak malé, že jako
v jediné destinaci ze všech výjezdů – se všude chodilo pěšky.
ME4 – Jan Smolka, Michal Vacek, ME3 – František Petrovický - Abtech Precision Ltd., CH4 – Adéla
Horáková, CH3 – Michaela Biskupová - Lannon Late Night Pharmacy,
CH4 – Karolína Klajná, CH3 – Patricie Nejedlá - Enda Lannon Pharmacy,
SM4 – Michal Křištof, SM3 – Petra Geislerová - Doni Feeney Painting & Decorating Ltd., Ve volném čase
žáci absolvovali většinou turistické výšlapy na vrcholky místních hor, procházky po plážích, navštívili
zámeček Lissadel house a podnikli vyjížďku na koních. Dopr. osobou byla Ing. Pavlína Vavříková.

Autor článku: Pavlína Vavříková, učitelka a koordinátorka Erasmu+ na SPŚ Hranice

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory
Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Erasmus+ Výzva 2015 - shrnutí

Jedná se o projekt Erasmus+ mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který
je financován prostředky z EU pod záštitou národní agentury Dům zahraniční
spolupráce. Číslo projektu: 2015-1-CZ01-KA102-013026 s názvem Za zkušeností do
Evropy. Žáci vykonali svou odbornou praxi v Anglii, Portugalsku (Torres Vedras a
Faro) a na Maltě. Období projektu: 1.6. 2015 - 31.5. 2017. podrobnější info a fotky
na www školy, školní fotogalerii, Facebook – Erasmus+ SPŠ Hranice,
http://spshraniceerasmus.rajce.idnes.cz/

1.běh: UK 14 dnů – všechny obory: 1.5.-14.5.2016

1) První skupina našich 11-ti žáků (zastoupení z 5 oborů) se zúčastnila dvou týdenní
odborné praxe v jihoanglickém přístavním městě Portsmouth, kde odbornou praxi
většina žáků absolvovala přímo v anglických firmách. Bydleli každý samostatně
v hostitelských rodinách, museli sami jezdit do své firmy autobusem či vlakem a
dorozumívat se anglicky sami za sebe, protože doprovodná osoba Mgr. Šárka Vlková
nemohla být neustále se všemi najednou. O víkendu žáci navštívili Londýn, místní
námořní muzeum, ostrov Wight.
Žáci pracovali v těchto firmách:
-

Medine Joinery, Hayling Island - výroba oken (hoši z ND2: Mario Tvrdoň a
z ND3 Michal Holiš)

-

Pressco, Portsmouth - obsluha CNC strojů (ME3: Jakub Holán a Richard
Honeš)

-

ENL Ltd., Portsmouth – obsluha CNC strojů (ME3: Josef Kachel)

-

Chichester College – oddělení strojnictví – (ME2: Jiří Vavřík)

-

British Heart Foundation – obchod s elektronikou a nábytkem - ZA2: Otakar
Holaňa a PO3: Jakub Perutka

-

lékárny – žáci oboru Aplikovaná chemie třída CH3: Vilma Pavelková: Lalys
Pharmacy, Lukáš Plesník: Drayton Community Pharmacy, Denisa Kopečná:
Everets Pharmacy

O víkendu žáci navštívili Londýn, místní námořní muzeum, ostrov Wight.
Postřehy některých žáků:
RICHARD HONEŠ ME3: Pobyt v Anglii jsem si velmi užil. Měli jsme štěstí na slunečné
počasí. Hostitelská rodina byla velmi vstřícná a paní domácí mi vždy se vším ráda
pomohla. Práci musím taky pochválit, naučil jsem se mnoho nových věcí ohledně CNC
strojů. Z Anglie jsem si domů přivezl jen samé dobré zážitky.
VILMA PAVELKOVÁ CH3: Čtrnáctidenní pobyt v Anglii se mi líbil. S kamarády jsme si
užili mnoho srandy a poznali mnoho nových míst. Byli jsme na výletě v Londýně a na
ostrově Wight. Londýn byl zajímavý, ale bylo málo času na všechny památky. Na
ostrově Wight se mi líbilo víc než v Londýně. Moc se mi líbily The Needles, tam byl
krásný výhled a vyšlo nám i krásné počasí, někteří se i spálili od sluníčka. V rodině
jsem byla moc spokojená, paní byla strašně milá, obětavá a se vším mi ráda pomohla.
V práci byli vždy přívětiví a rádi se vším pomohli a každý den jsem měla co dělat.
Ostatním moc doporučuji. Zažijí mnoho srandy a poznají nová místa a lidi.
DENISA KOPEČNÁ CH3: Jako zástupce chemického oboru jsem strávila dva týdny v
Everett's pharmacy. Moje práce mi přinesla hodně zkušeností a nových poznatků, ale
hlavně jsem zjistila, že by mě práce farmaceuta bavila. Pracovala jsem s týmem plných

úžasných a milých lidí, kteří mi pomáhali a ukázali, že i v práci se můžete bavit. Dostala
jsem úžasnou houselady, která se o mě starala jako o vlastní dceru. Výlety jsme si
užili, bylo krásné slunečné počasí, poslechli jsme si historii válečným lodí v Dockyardu,
podívali se z ptačí perspektivy na Portsmouth ze Spinackeru a na Londýn z London
Eye. Krásné dva týdny v Anglii.
JAKUB PERUTKA PO3: Přijeli jsme do Anglie / STOP! Ubytovali mě u moc milé paní
/ STOP! Chodili jsme do skvělé práce / STOP! Jeli jsme na výlet do Londýna / STOP!
Utratil jsem všechno / STOP! Jel bych znova / STOP!
JOSEF KACHEL ME3: Dvacetihodinová cesta autobusem do Londýna byla velice
náročná, ale můžu říct, že opravdu stála za to. Po dvou týdnech máme spoustu jak
cestovatelských tak i pracovních zážitků, o kterých ještě dlouho budeme vyprávět.
Jestli bych to zopakoval? Rozhodně ANO!
JAKUB HOLÁN ME3: Cesta stálo za to, vynikající počasí, hodné rodiny. Myslím si, že
jsme si všichni údivem sedli a budeme na tenhle projekt ještě dlouho vzpomínat.
LUKÁŠ PLESNÍK CH3: Praxe v Anglii byla výborný zážitek. V práci byli všichni přátelští
a shovívaví k mojí angličtině. Výlety byly poutavé, ale na Londýn je jeden den opravdu
málo. Zato ostrov Wight jsme stihli projít skoro celý a pro nás vesničany byl i
zajímavější než přelidněné, betonové velkoměsto. Naštěstí každý den jsem si v domě
rodiny, u které jsem bydlel, mohl v klidu odpočinout a popovídat si s paní domácí.
MARIO TVRDOŇ ND2: Ve Velké Británii jsou překrásné památky a pěkná příroda. Nad
moje očekávání je tam i teplé a slunečné počasí. Bylo to pro mě krásných čtrnáct dní.
Kdyby mi někdy někdo položil otázku, zda bych chtěl znovu navštívit Velkou Británii,
neváhal bych ani sekundu a odpověděl ano.

2.běh: Portugalsko Torres Vedras 14 dnů – obory PO a CH:
1.5.-14.5.2016

Druhou skupinu tvořilo 15 žáků chemiků a hasičů, kteří byli v portugalském Torres
Vedras. A to 8 žáků oboru CH (Adéla Horáková, Karolína Klajná, Romana Ludwigová,
David Markusík, Dušan Matuška, Kateřina Nedbalová, Jan Rák a Adéla Vašíčková)
s Mgr. Janem Mlčůchem. Dalších 7 žáků oboru PO (hasiči) pod vedením Mgr. Aleše
Navrátila (Nikola Bílá, Lukáš Chovanec, Daniel Kohut, Petr Kovář, Petr Pluháček,
Marek Majer a Karolína Šablaturová). Chemici analyzovali vodu v laboratořích místní
střední školy Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira. Hasiči absolvovali svou
praxi na místní hasičské stanici Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de
Torres Vedras
O víkendu navštívili pláž, Lisabon, palác v Mafře a Sintře.
Postřehy žáků:
DANIEL KOHUT PO3: Před odjezdem na 14 denní stáž do Portugalska jsem, ani
trochu nevěřil, kolik zajímavých míst poznáme a zažijeme tolik dobrodružství. Před
odjezdem byla celá akce prezentována, jako především praxe v zahraničí. Ale v
odpoledních hodinách jsme vždy měli naplánovaný bohatý program. Od vidění
světového fotbalu v Lisabonu, přes kulturní místa, nekonečné pláže a návštěva
univerzity a nebo továrny. Za hasiče mohu říci, že se nám hasiči věnovali maximálně.
Obohatili nás o lezecký výcvik, vyprošťování, poskytování první pomoci, potápění. V
odpoledních hodinách nám ukazovali krásy města. Chystali večeře, či večerní grilování
přímo na střeše hasičárny. Pokud by měl někdo problém s rozhodováním o

absolvování této praxe, tak mohu za sebe a hasiče vřele doporučit. Poznáte spousty
kamarádů a nových profesních přátel.

ADÉLA HORÁKOVÁ CH3: Mým největším zážitkem byla slunečná pláž Santa Cruz.
Počasí se oproti jiným dnům vyvedlo, voda byla ledová, avšak některé odvážlivce to
neodradilo. Doufám, že budu mít možnost se sem vrátit a zopakovat si tento
nezapomenutelný zážitek.

3.běh: Portugalsko Faro 14 dnů – obory PO: 30.5.-12.6.2016

Třetí skupinu tvořilo 10 hasičů a asolvovali svou praxi ve 3 hasičských stanicích v
portugalské oblasti Algarve (Faro, Loule). Doprovodem jim byl Mgr. Václav Venclík.
Jednalo se o hasičské stanice:
- Município de Loulé, Corpo de Bombeiros Sapadores de Loulé (PO3: Jan
Nimmerichter, Veronika Vychodilová, Jana Čmelová, PO2: Ondřej Šamša)
- Município de Faro, Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro (PO3: Tomáš Kroupa,
Jakub Blažek)
- letiště ve Faru: ANA – AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A., Bombeiros Aeroporto
Internacional de Faro (PO3: David Hleba, Roman Částečka, Barbora Cichrová, Monika
Koutná)
O víkendu žáci navštívili pláž, Zoomarine a absolvovali cyklistický výlet.

4.běh: Malta 14 dnů – všechny obory: 18.9. - 1.10.2016
Poslední čtvrtá skupina absolvovala praxi na Maltě. Žáci bydleli v hostitelských
rodinách a sami dojížděli do svých pracovišť. Žáci pracovali v těchto firmách dle
zaměření svých oborů:
Fire & Security Engineering: praxe na hasičské stanici: PO4: Melánie Barabášová,
Simona Kopová, PO3: Magda Mužíková

General Instruments Engineering: obsluha CNC strojů: ME4: Karel Čech
Sargent and Best: ME4: obsluha CNC strojů: Roman Bartoš
Sentech Malta FP: ME4: obsluha CNC strojů: Václav Hřebec
Jacap: ME4: obsluha CNC strojů: David Lažek
Armstrong Woodworks: ND4: František Pavel
Collis Williams: CH4: Sona Šimčíková
Vihena Pharmacy: CH4: Kristýna Šustová
Andrew Vassallo: SM3: Michal Krištof
Unigue Construction: SM4: Adéla Valentová

Erasmus+ Výzva 2014 - shrnutí

Jedná se o projekt Erasmus+ mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který
je financován prostředky z EU pod záštitou národní agentury Dům zahraniční
spolupráce. Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000287 s názvem Z Hranic do
Evropy. Žáci vykonali svou odbornou praxi v Anglii, Portugalsku (Torres Vedras a
Faro) a na Maltě.

1.běh: UK 14 dnů – všechny obory

První skupina našich 11-ti žáků (zastoupení z 5 oborů) se zúčastnila 2 týdenní odborné
praxe v jihoanglickém přístavním městě Portsmouth, kde odbornou praxi většina žáků
absolvovala přímo v anglických firmách. Bydleli každý samostatně v hostitelských
rodinách, museli sami jezdit do své firmy autobusem či vlakem a dorozumívat se
anglicky sami za sebe, protože p. učitel Ing. Leopold Voharek nemohl být neustále se
všemi najednou. Praxi i ubytování zajistila zprostředkovatelská agentura Language
solution, 5 Charter house, Lord Montgomery Way, Portsmouth, PO1 2SN, United
Kingdom. Odpovědná osoba je Gayani Senaratne. Zajímavé o ní je to, že pochází ze
Srí Lanky a původní profese je učitelka angličtiny. Projektová managerka P.Vavříková
se s Gayani S. seznámila na kurzu pro učitele angličtiny v Portsmouth v roce 2012.
Období bylo od 3. 5. do 16. 5.2015.
Žáci pracovali v těchto firmách:
-

Outsource Electronic, Portsmouth - výroba zabezpečovacích elektr. součástí
( PO3: Štěpán Bulla, Lenka Poláková)

-

Medine Joinery, Hayling Island - výroba oken (hoši z ND2: Ladislav Haša a ZA2
Jakub Chytil)

-

Pressco, Portsmouth - obsluha CNC strojů (ME2: Dominik Polák, ME3:
Vítězslav Filip)

-

ENL Ltd., Portsmouth – obsluha CNC strojů (ME3: Josef Březík)

-

Chichester College – chemická laboratoř – práce lab. asistenta (CH3: Monika
Brožíková, CH2: Lucie Hlavová)

-

Butser Ancient Farm, Waterloovile – požárně preventivní aktivity s dětmi (PO3:
Adam Spurný, Veronika Hečková).

O víkendu žáci navštívili Londýn, místní námořní muzeum, ostrov Wight.

2.běh: Portugalsko Torres Vedras – chemici

Druhou skupinu tvořily 4 žákyně oboru Aplikovaná chemie ze třídy CH3 pod vedením
p.uč. Ing. Jitky Horváthové - Martina Pekařová, Ivona Roubalová, Alena Sehnalíková
a Anna Zindlerová analyzovaly potraviny po dobu dvou týdnů v portugalském Torres
Vedras. Děvčata prováděly jednotlivé chemické analýzy potravin a to: senzorická
posouzení, stanovení dusičnanů, obsah tuků, vitamínů, barvy, cukru, refraktometrická
stanovení.
Partnerská škola se jmenuje Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira, nachází
se na Rua Henriques Nogueira, PTZZ - Extra-Regio NUTS 2, 2560-341.
O víkendu naše studentky navštívily pláž, Lisabon, palác v Mafře a Sintře.
Odpovědná osoba je Rita Costa – učitelka chemie, s kterou se naše managerka
projektu setkala již v roce 2012 na kontaktním semináři pro vyhledávání nových
partnerů pro tyto mobility ve Velké Británii v Birminghamu.
Naše škola již 2x hostila portugalské chemiky z této školy, protože také získali granty
na takovéto mobility žáků. .

3.běh: Portugalsko Faro – požárníci

Třetí skupinu tvořili 4 žáci oboru Požární ochrana, kteří absolvovali svou odbornou
praxi na dvou hasičských stanicích v portugalském Faru od 30.6. do 20.6. 2015 pod
dohledem Mgr. Petry Klabačkové.
-

Michal Knop (PO2) a Robert Majkus (PO3) – pracovali na letišti Aeroporto Faro

-

Michal Kukla (PO3) a Jaromír Drásal (PO3) – byli v běžné hasičské stanici
Bombeiros Sapadores de Faro.

Žáci se účastnili běžných hasičských aktivit, jako je fyzický výcvik, údržba a kontrola
hasicího zařízení, teoretické školení na různé hasičské odborné přípravy. Tento
partner je nový, a žáci byli moc spokojeni, protože odborné zaměření plně splňovalo
jejich potřeby.
Tato praxe byla zajištěna díky zprostředkovatelské škole Escola Secundaria de Loulé
v čele s kontaktní osobou Paulem Ribeirem – učitelem IT. S tímto učitelem se
managerka projektu P.Vavříková setkala také v Birminghamu v roce 2012, kde se na
této spolupráci oba domluvili.
Na oplátku byla v únoru 2015 portugalským IT studentům zajištěna praxe v hranických
firmách a školách (SSI Schaefer, Zeal, ZŠ Šromotovo, SSOŠ)
Ve volném čase poznali město Faro, zajímavé pláže v atraktivní turistické lokalitě
Algarve.

4.běh: UK 1 měsíc – dvě chemičky a požárník

Čtvrtá skupinka čerstvých maturantů byla v Anglii na celých měsíc od 9.6. do 8.7.
2015. Jednalo se o:
- Zdenek Vacek (PO4) – pracoval ve firmě British Heart Foundation Fareham
- Hanka Řezníčková (CH4) - Lalys Pharmacy (lékárna)
- Lada Bradová (CH4) - Havant Academy (střední škola – chemické laboratoře)
Ve volném čase žáci navštívili Londýn, Southampton, Stonhenge, místní námořní
muzeum, ostrov Wight,
Praxe byla zajištěna opět zprostředkovatelskou agenturou Language solution
(zmíněna výše).

5.běh: Malta – všechny obory

V období od 13. 9. do 26. 9. 2015 dalších 10 žáků naší školy vykonalo svou
odbornou praxi v zahraničí – na Maltě.
Žáci pracovali v těchto firmách:
- Dřevař Michal Holiš z ND3 – byl ve firmě Demajo Timbers LTD, Office Square,
Qormi, QRM11. Tato firma se zabývá výrobou a pokládáním podlah. Michal jezdil se
zaměstnanci této firmy přímo do bytů a domů po Maltě pokládat nebo renovovat
podlahy.
- Požárníci z PO4 Kateřina Žídková, Marta Navrátilová, Heidi Janečková a Radovan
Jež absolvovali praxi ve firmě poskytující služby v oboru hasičství, prevence požárů,
první pomoc a bezpečnost: Fire and security Engineering, Satoria Buildings, Dawret
Hal-Ghaxaq,Ghaxaq, GXQ9011. Tito žáci prošli výcvikem např. v oblasti první
pomoci, údržby hasicích přístrojů, hašení vodou a podíleli se na vytváření
propagačního videa o hasičích.
- Mechanici byli každý zvlášť ve firmách, kde se vyrábí různé výrobky na CNC
strojích, které obsluhovali i programovali.

- Richard Honeš z ME3 byl ve firmě Sargent & Best, MRA 0276, Marsa Industrial
Estate, Marsa, MRS 9083, která v době jeho praxe vyráběla právě jmenovky na
domy, různá loga, značky, mříže, ploty. Richard měl možnost pracovat na stroji s
laserem.
- Štěpán Hlobil z ME3 pracoval v Zaminox Enterprise LTD, MRA 024A, Marsa
Industrial Estate, Marsa, MRS3000. Tato firma produkuje rámy na motorky, skříně a
stoly.
- Dominik Klich z ME4 absolvoval svou praxi ve firmě General Instruments
Engineering, Factory MRA 027D, Industrial Estate, Marsa, MRS3000. V této firmě se
dělají výrobky na zakázku, např. hřídele nebo ozubená kola.
- Chemici z CH4 Daniel Švardala a Magdaléna Lančová pracovali v lékárnách
Browns Pharmacy. Daniel v provozovně na St Joseph High Street 706, Hamrun,
HMR2012. Magdaléna byla v Fleur de lys Road, Birkirkara, BKR4919. Asistovali u
distribuce, doplňování zboží a při prodeji výrobků zákazníkům.
Protože tato lokalita byla v tomto projektu nová, byli jsme všichni v očekávání, jak se
žákům pracovní umístění bude líbit. A můžeme konstatovat, že se jim líbilo.
O víkendu žáci navštívili ostrov Gozo, Comino a absolvovali poznávací jízdu po
Maltě.
Shrnutí projektu:
Lze konstatovat, že tato Mobilita určena pro žáky třetích a čtvrtých ročníků, byla velice
přínosná nejen z hlediska odborného, jazykového, ale také kulturního.
Měli možnost poznat reálný každodenní život v Anglii, v Portugalsku, a na Maltě.
V Anglii a na Maltě asi nejvíc pocítili rozdílné zvyklosti ve stravování (místo oběda jen
svačina a hlavní jídlo až večer) a v jízdě po levé straně. A v Portugalsku si žáci museli
zvyknout především na pojetí dochvilnosti, kdy zpoždění o půlhodiny vlastně nic
neznamená a na druhou stranu mohli čerpat z jejich nakažlivé radosti ze života.
Žáci jednotlivých oborů se seznámili s výrobními postupy a jinými technologiemi
v reálných firmách v Anglii, na Maltě a v Portugalsku.
Všichni si zlepšili v komunikaci v anglickém jazyce a jednoznačně tento projekt
hodnotili kladně. Při prezentacích v nižších ročnících svým spolužákům účast na tomto
projektu doporučovali.
Součástí projektu bylo poznávání kulturních památek a dalších pamětihodností
jednotlivých lokalit, Žáci během víkendu navštívili nejvýznamnější pamětihodnosti.

Jejich osobní postřehy můžete vidět na FB skupině ZDE
Fotografie se nalézají ZDE
Škola získala grant i pro další rok, kdy tuto možnost zahraniční praxe využije
minimálně 40 žáků.
Autorka článku: Pavlína Vavříková
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)
nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití
informací, jež jsou jejich obsahem.

Shrnutí výzev 2007 až 2013
Výzva
v roce

Země
Hostující organizace
Studijní obor

Termín realizace
Počet účastníků

2007

Stredná škola drevárská, Spišská Nová Ves
Slovensko
Nábytkářská a dřevařská výroba

14. 5. – 3. 6. 2008
10

2008

Německo

2009

Internationale Hydraulik Akademie, Dresden
Německo
Mechanik číslicově řízených strojů

5. – 17. 10. 2009
7

Stredná škola Drevárská, Spišská Nová Ves
Slovensko
Nábytkářská a dřevařská výroba

1. – 14. 11. 2009
6

Essedu South Savo Vocational Training,
Mikkeli
Mechanik číslicově řízených strojů
Nábytkářská a dřevařská výroba

18. – 31. 3. 2011

Kaunas Vocational Training Centre of Social
Services and Construction Bussines
Specialist, Kaunas
Nábytkářská a dřevařská výroba

18. – 31. 3. 2012

2011

Gesellschaft für Aus- und Fortbildung in
Hoyerswerda mbH GmbH, Hoyerswerda
Mechanik číslicově řízených strojů

Finsko

Litva

21. 9. – 11. 10.
2008
7

5
5

8

2013

Portugalsko Secundária Henriques Nogueira, Torres
Vedras, Portugalsko
celkem Aplikovaná chemie
25
žáků
Language Solution, Portsmouth, Velká
Anglie
Británie – zprostř. agentura. Celkem 15 žáků
Nábytkářská a dřev. výroba – Medina Joinery, Hayling
Island
Aplikovaná chemie – Chichester College
Mechanik číslicově řízených strojů – Chichester College
Pressco Engineering – Portsmouth
Mechanik číslicově řízených strojů – Fareham College
Obráběč kovů a Mech. čísl. řiz. strojů – Match Tech
Engineering and Fabrications Good directions, Botley
Požární ochrana – Elmdene International, Portsmouth
Instalatér a Zámečník – Homebase, Portsmouth
Zámečník – Homebase, Portsmouth

15.9. – 28. 9. 2013
10
4.10. – 19. 10.
2013

2
2
1
1
2
2
3
2

