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Perspektiva pro budoucnost mladých techniků II

Důvod:

Vycházíme ze Strategických dokumentů MŠMT, Strategického plánu
rozvoje školy pro roky 2014 - 2020, jehož součástí je také Evropský
plán rozvoje. Chceme si udržet kredit kvalitního regionálního centra
vzdělávání, které připravuje své absolventy tak, aby uspěli na trhu
práce v rámci celé Evropy. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou
žáci. Zahraniční odborné stáže žáků přispějí k plnění identifikovaných
potřeb naší školy: a) Tyto stáže jsou přidanou hodnotou ke studiu,
které žákům nabízíme. Je to jedna z možností, jak zatraktivnit
technické vzdělávání a získat další nové žáky, pro které se jeví tato
možnost jako zajímavá, potažmo i pro jejich rodiče. b) Z jednání s
našimi mezinárodními partnery víme, že nedostatek odborných
technických pracovních sil je celoevropským problémem. Stáže jsou
opět jednou z cest, které zvyšují atraktivitu technických oborů. Všichni
žáci, kteří dosud zahraniční stáže absolvovali, byli velice spokojení a
díky předávaným zkušenostem ostatním spolužákům zájem o tyto
zahraniční aktivity narůstá. c) Účastí v mobilitách zaměřených na
odborné vzdělávání podpoříme své žáky ve zvyšování jejich
uplatnitelnosti na trhu práce tím, že si mohou ve firmách ověřit svou
schopnost uplatnit v praxi dosud získané teoretické znalosti a
dovednosti ve svém odborném zaměření, a to navíc v prostředí
zahraniční firmy. Ověří si, že technické vzdělání je uplatnitelné nejen
v nejbližším regionu, ale i v zahraničí. Účastnici mobilit získají nové
vhledy, nové nápady a kompetence, které po návratu sdílí s dalšími
spolužáky a kamarády. V odborných předmětech se podělí o
zkušenosti získané na pracovišti - zda jsou znalosti získané ve škole
dostačující, které znalosti a dovednosti naopak chybí, jaké
technologie v předmětných firmách využívají apod. Díky účasti v
mobilitách si žáci zvýší sebevědomí, zlepší komunikační dovednosti,
protože pro řadu z účastníků není lehké být sám poprvé v zahraničí.

Akce má vliv rovněž na:
Celkové odhadované pořizovací náklady:

2 000 000 Kč

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

5 000 Kč

Náklady na přípravnou fázi
Vazba na strategii kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje
Vysočina 2016

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

Vazba na VZ
Předpokládané pořizovací náklady v letech

Vzhledem k tomu, že projekt by byl financován ze 100% z programu
Erasmus+, riziko nehrozí. Navíc žáci mají o tyto aktivity zájem, kdy
poptávka vysoce převyšuje nabídku, takže ani zde riziko nehrozí. Se
zahraničními partnery pracujeme dlouhodobě, takže v této oblasti
máme dobré zkušenosti.

Rok

Náklady v daném roce

2018

800 000 Kč

2019

800 000 Kč

2020

400 000 Kč

Zdroje financování
Zdroj

Míra financování (%)

Míra financování (Kč)

Informace pro projektovou fiši
Typ projektu

Neinvestiční

Program, kam má být projekt předložen

Ostatní

Předpokládaný termín podání projektu

5.2.2018

Projektový manažer

Mgr. Anna Dobiášová

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři
Plánovaný začátek projektu

2.7.2018

Plánované ukončení projektu

30.6.2020

Cíl projektu

Projekt Perspektiva pro budoucnost mladých techniků II budeme
předkládat v programu Erasmus+, KA1 - Vzdělávací mobilita
jednotlivců. Cílem projektu je zdokonalit u účastníků stáže jejich
dosavadní získané odborné dovednosti, zvýšit jazykové dovednosti,
seznámit se s evropským prostředím, naučit se samostatně
orientovat v prostředí Evropské unie. Rámcový program stáží bude
pro cílovou skupinu předem dohodnut s partnerskými organizacemi.
Obsahem stáží jsou jednak praktické aktivity dle jednotlivých
odborností ve školách, výcvikových střediscích, ve firmách a v terénu.
Doplňkovými aktivitami jsou odborné exkurze do zajímavých firem a
lokalit. S dlouholetými partnery modifikujeme již osvědčený program některé aktivity opakujeme, pokud partner nebo jeho spolupracující
organizace inovují své technické zázemí, poskytuje ho k využití
stážistům. Stáže v délce dvou týdnů se budou realizovat u našich
osvědčených partnerů v Portugalsku, Španělsku, Finsku, Itálii,
Lotyšsku. Snažíme se vyhledávat i partnery nové.

Výstupy projektu

Očekávanými výsledky projektu jsou: - prohloubení odborných
znalostí a dovedností účastníků - rozvoj metod a postupů práce
přenosem získaných zkušeností a dobré praxe do podmínek školy zapracování způsobů evaluace (školy, pracovníků, žáků,
sebeevaluace) do curicula školy - přenos good practice s využíváním
IT ať již při samotné výuce nebo při řízení školy do podmínek naší
školy - rozvoj jednotlivých pracovníků po stránce jazykové a kulturní,
zvýšení sebedůvěry - vzájemná výměna zkušeností a dobré praxe
mezi odborníky - navázání mezinárodní spolupráce v rámci
partnerských institucí - zvýšení prestiže školy" počet podpořených
žáků: ve šk. roce 2018/2019 - 35 + 5 doprovodných pedagogů počet
podpořených žáků: ve šk. roce 2019/2020 - 35 + 5 doprovodných
pedagogů

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).

V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na
dofinancování evropských vzdělávacích projektů v případě schválení
projektu požádáme KÚ o dofinancování projektu, a to ve výši 50 000,Kč ve školním roce 2018/2019 - příspěvek na dopravu a pobytové
náklady účastníků.

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ

50 000 Kč

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ rok

2018

Udržitelnost

ne

