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s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
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Mgr. Libuše Kolářová
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Naposledy upravil

Dana Frajová
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Stav:

V projednávání

ID akce:

66610699-A-0013

Název akce:

Odborná kvalifikace žáků - klíč k jejich budoucnosti

Důvod:

Hlavním cílem projektu je mobilita/ vycestování 40 studentů z naší
školy na třítýdenní pracovní stáž do zemí EU v rámci programu
Erasmus +. Konkrétně jsou plánovány 4 běhy, jednoho běhu by se
zúčastnilo vždy 10 studentů a jeden pedagogický doprovod. Ke
spolupráci jsme oslovili partnery ze Španělska, Portugalska a Irska.
Před stáží samotnou všichni účastníci projdou jazykovou, kulturní a
sociální přípravou. Na zahraniční stáže plánujeme vyslat žáky 2.,3. a 4.
ročníku učebních i studijních oborů následovně: Španělsko,
Portugalsko: září/říjen 2018 (5 žáků oboru hotelnictví a kuchař-číšník, 5
žáků oboru cestovní ruch), Irsko: březen/duben 2019 (6 žáků oboru
hotelnictví a kuchař-číšník, 2 žáky oboru cestovní ruch a 2 žáci oboru
obchodní akademie), Španělsko: březen/duben 2019 (5 žáků oboru
hotelnictví a kuchař-číšník, 5 žáků oboru cestovní ruch), Délku
jednotlivých stáží plánujeme na 3 týdny, u stáže na Tenerife jsme se s
naším zahraničním partnerem dohodli na délce stáže 4 týdny.
Účastníci by praktikovali na smluvně zajištěných pracovištích dle
jednotlivých oborů nebo na školních pracovištích pro veřejnost
společně se zahraničními studenty (restaurace, kavárny, hotely,
cestovní kanceláře, info centra, recepce, kadeřnické provozovny..).
Zaměření a obsah stáží je cíleně sestaven v souladu s profesním
zaměřením jednotlivých stážistů. Do programu stáží chceme zařadit
také odborné semináře a exkurze - mimo časový rámec konané praxe.

Akce má vliv rovněž na:
Celkové odhadované pořizovací náklady:

1 830 000 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:

30 000 Kč

Průměrné roční provozní náklady:

0 Kč

Náklady na přípravnou fázi
Vazba na strategii kraje

15 000 Kč
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje
Vysočina 2016

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

Nedojde k rozvoji kompetencí studentů v praktických, odborných,
sociálních a jazykových dovednostech.

Vazba na VZ
Předpokládané pořizovací náklady v letech
Rok

Náklady v daném roce

2017

0 Kč

2018

15 000 Kč

2019

800 000 Kč

2020

1 015 000 Kč

Zdroje financování
Zdroj
EU fondy
Informace pro projektovou fiši

Míra financování (%)

Míra financování (Kč)
100,00

1 830 000

Typ projektu

Neinvestiční

Program, kam má být projekt předložen

Ostatní

Předpokládaný termín podání projektu

20.2.2018

Projektový manažer

Ing. Iva Kršňáková a Mgr. Pavla Malcová

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři

Nejsou

Plánovaný začátek projektu

1.7.2018

Plánované ukončení projektu

30.6.2020

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je mobilita/ vycestování 40 studentů z naší
školy na třítýdenní pracovní stáž do zemí EU. Konkrétně jsou
plánovány 4 běhy, jednoho běhu by se zúčastnilo vždy 10 studentů a
jeden pedagogický doprovod. Ke spolupráci jsme oslovili partnery ze
Španělska, Portugalska a Irska. Před stáží samotnou všichni účastníci
projdou jazykovou, kulturní a sociální přípravou. Na zahraniční stáže
plánujeme vyslat žáky 2., 3. a 4. ročníku učebních i studijních oborů
následovně: Španělsko, Portugalsko: září/říjen 2018 (5 žáků oboru
hotelnictví a kuchař-číšník, 5 žáků oboru cestovní ruch), Irsko:
březen/duben 2019 (6 žáků oboru hotelnictví a kuchař-číšník, 2 žáky
oboru cestovní ruch a 2 žáci oboru obchodní akademie), Španělsko:
březen/duben 2019 (5 žáků oboru hotelnictví a kuchař-číšník, 5 žáků
oboru cestovní ruch), Délku jednotlivých stáží plánujeme na 3 týdny, u
stáže na Tenerife jsme se s naším zahraničním partnerem dohodli na
délce stáže 4 týdny. Účastníci by praktikovali na smluvně zajištěných
pracovištích dle jednotlivých oborů nebo na školních pracovištích pro
veřejnost společně se zahraničními studenty (restaurace, kavárny,
hotely, cestovní kanceláře, info centra, recepce, kadeřnické
provozovny.). Zaměření a obsah stáží je cíleně sestaven v souladu s
profesním zaměřením jednotlivých stážistů. Do programu stáží chceme
zařadit také odborné semináře a exkurze - mimo časový rámec konané
praxe.

Výstupy projektu

Zahraniční stáže absolvují žáci 2., 3. a 4. ročníků učebních i studijních
oborů následovně: Španělsko, Portugalsko: září/říjen 2018 (5 žáků
oboru hotelnictví a kuchař-číšník, 5 žáků oboru cestovní ruch), Irsko:
březen/duben 2019 (6 žáků oboru hotelnictví a kuchař-číšník, 2 žáky
oboru cestovní ruch a 2 žáci oboru obchodní akademie), Španělsko:
březen/duben 2019 (5 žáků oboru hotelnictví a kuchař-číšník, 5 žáků
oboru cestovní ruch), Délka stáží je 3 týdny, u stáže na Tenerife jsme
se s naším zahraničním partnerem dohodli na délce stáže 4 týdny.
Účastníci budou praktikovat na smluvně zajištěných pracovištích dle
jednotlivých oborů nebo na školních pracovištích pro veřejnost
společně se zahraničními studenty (restaurace, kavárny, hotely,
cestovní kanceláře, info centra, recepce, kadeřnictví).
Očekávané výsledky projektu: - zlepšení klíčových kompetencí
účastníků (zlepšení komunikačních schopností, pracovních
dovedností...), - zlepšování kvality v odborném vzdělávání v oblastech
gastronomie, cestovního ruchu, kadeřník), - podpoření zájmu o obor především u žáků prospěchově slabších, - zkvalitnění profesních a
odborných dovedností (nové technologické postupy, nové technologie,
odlišná organizace práce, nové trendy), - posílení sociálních
dovedností (chápat cizí kulturu, naučit se spolupracovat, kooperovat,
řešit vzniklé problémové situace, tolerance), - podpora osobnostního
růstu účastníků (osobní i pracovní kontakty, motivace k dalšímu
sebevzdělávání nebo k vlastním podnikatelským aktivitám).
Hmatatelné výstupy ze stáží: - prezentace účastníků v power-pointu
(údaje o dané destinaci, zajímavosti z oboru, informace z pracoviště a
z průběhu praxe, inovativní náměty a postřehy z pracovního pobytu) - 1
prezentace/1účastníka, - příprava typických pokrmů dané země ve
školní restauraci v Náměšti nad Oslavou, za každý běh/1 den cizí
kuchyně, - hodnotící listy z pracovišť, Certifikáty, Europassy, závěrečné
zprávy účastníků /každý účastník/1x/ - systém ECVET

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).

Nejsou. Náklady na přípravnou fázi a neuznatelné náklady související s
realizací projetu v předpokládané celkové výši cca 30 tis. Kč uhradí
škola ze svého provozního rozpočtu.

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ

0 Kč

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ rok

0

Udržitelnost

ne

