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Vážení rodiče,

ráda bych Vás touto cestou informovala o odborných stážích, které se uskuteční v rámci projektu Erasmus+ ve 
školním roce 2021/22.
Hlavním cílem projektu je praxe žáků v počátečním odborném vzdělávání a samozřejmě také zlepšení jazykových 
znalostí a dovedností v oboru, protože se jedná o praxi ve firmách. Délka stáží je tři týdny.

Odborné stáže se uskuteční v těchto zemích:
1. Španělsko, Sevilla – 6 žáků
2. Itálie Forli - 6 žáků
Pro komunikaci v obou zemích je vyžadován anglický jazyk alespoň na úrovni B1. Znalost španělského/italského 
jazyka je vítaná přednost.
Žáci budou přednostně vybírání z třetích ročníků. Vzhledem k tomu že se jedná převážně o grafické firmy, bude 
kladen důraz na znalost počítačových programů.
Kritéria výběrového řízení budou dostupná na webových stránkách školy.

Informace o finančním zajištění stáže:
V rámci programu Erasmus+ mají žáci nárok na finanční příspěvek na dopravu, pojištění, ubytování a stravování. 
Letenky na dopravu do země a zpět zajistí naše škola a o ubytování, stravování a místní dopravu se postará 
agentura, se kterou naše škola podepíše smlouvu. 
 
Na stáž s žáky pojede vždy na několik dní jeden vyučující, který dohlédne na jejich ubytování a zahájení pracovního 
programu. Zbývající část stáže budou studenti již sami a rovněž domů se budou vracet bez doprovodu pedagoga. V 
obou zemích však na ně bude dohlížet koordinátor projektu z místní agentury. Koordinátor bude s žáky v 
pravidelném kontaktu a také se na něj budou moci obrátit v případě potřeby 24 hodin denně. S tímto koordinátorem 
bude naše škola v kontaktu v průběhu celé stáže.

       Mgr. Jaroslava Ratzová
       Koordinátor Erasmus+

Souhlasím s výše uvedenými podmínkami:
Moje dcera/syn – jméno: …………………………………………………………….
-  bude cca 2,5 týdne bez českého pedagogického dozoru pracovat ve firmě 
-  vrátí se s ostatními účastníky stáže zpět do ČR bez pedagogického dozoru

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………..


