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Záměry
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60126817-A-0011

Název akce:

Praxe v zahraničí jako zdroj nových poznatků

Důvod:

V rámci projektu Erasmus+ naše škola žádá o grant na uskutečnění
studentských stáží na odborných pracovištích v zahraničí (Slovensko,
Francie, Velká Británie). Zapojeni budou žáci 3. ročníku oborů vzdělání
Hotelnictví, Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Kuchař-číšník a
Cukrář. Projekt umožní zlepšit odborné a jazykové dovednosti a
vědomosti žáků. Při práci v novém prostředí se zvýší samostatnost a
odpovědnost žáků a zlepší se jejich komunikační schopnosti.
Čtrnáctidenní stáže budou realizovány ve čtyřech bězích ve firmách,
učebnách odborného výcviku a také v restauracích. To vše v závislosti
na zaměření daných oborů. Účastníci stáže tak splní předepsanou
praxi v učebním plánu a získané dovednosti a vědomosti využijí při
maturitní a závěrečné zkoušce. Zároveň jim tato praxe pomůže k
lepšímu uplatnění na trhu práce.

Akce má vliv rovněž na:
Celkové odhadované pořizovací náklady:

750 000 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:
Průměrné roční provozní náklady:

10 000 Kč

Náklady na přípravnou fázi
Vazba na strategii kraje

0 Kč
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje
Vysočina 2016

Usnesení RK
Riziko pro případ, že by akce nebyla realizovaná:

Neuskuteční se zahraniční stáže.

Vazba na VZ
Předpokládané pořizovací náklady v letech
Rok

Náklady v daném roce

2018

250 000 Kč

2019

400 000 Kč

2020

100 000 Kč

Zdroje financování
Zdroj

Míra financování (%)

EU fondy

Míra financování (Kč)
100,00

750 000

Informace pro projektovou fiši
Typ projektu

Neinvestiční

Program, kam má být projekt předložen

Ostatní

Předpokládaný termín podání projektu

2.2.2018

Projektový manažer

Markéta Vajdová

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři

ADC College Londýn (Velká Británie), Stredná odborná škola
gastronómie a cestovného ruchu Nitra (Slovensko), Lycée Denis

Diderot Langres (Francie)

Plánovaný začátek projektu

1.8.2018

Plánované ukončení projektu

31.7.2020

Cíl projektu

Cílem projektu je podporovat účastníky odborné přípravy v získávání a
používání vědomostí a dovedností zaměřených na osobnostní rozvoj,
zaměstnanost a účast na evropském trhu práce.

Výstupy projektu

Navázání nové spolupráce se zahraničními partnery. Realizování
odborných stáží pro 34 žáků. Všechny stáže budou mít délku trvání
dva týdny.

Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář,
ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na
rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování
nebo spolufinancování projektu),
případně cizí zdroje (úvěr).

Žádné.

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ

0 Kč

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ rok

0

Udržitelnost

ne

