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Stav:

Záměry

ID akce:

60418451-A-0037

Název akce:

Zabraňme tepelným ztrátám: Okna

Důvod:

Projekt Zabraňme tepelným ztrátám: Okna navazuje na realizované
projekty Erasmus+ KA1 - Odborné vzdělávání: Zabraňme tepelným
ztrátám: Využití termografie (2014-1-CZ01-KA102-000922),
Zabraňme tepelným ztrátám: Využití termografie II (2015-1-CZ01KA102-013198).
Důvody pro navazující projekt jsou v souladu s evropským plánem
rozvoje naší instituce zpracovaném v dokumentu Evropské
internacionalizační strategie SŠ stavební Třebíč, jenž byl součástí
žádosti pro udělení Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a
přípravě, který organizace získala (2017-1-CZ01-KA109-035841), a
směřují k propagaci odborného vzdělávání s důrazem na
stavebnictví, podporu a propagaci oboru TZB (technická zařízení
budov).
Projekt naplňuje cíle stanovené v ŠAP - Rozvoj výuky cizích jazyků.
- Navázat na předešlé dva úspěšné projekty, ve kterých jsme se
věnovali úsporám energií při provozu technických systémů v budově
a úsporám energií zateplením pláště budovy. Tento projekt bude
zaměřen na výplně otvorů budov jako nástroj pro efektivní přirozené
větrání v budovách a také snížení energetické náročnosti při provozu
budov.
- Souvislá 4 měsíční odborná praxe v zahraničí pro studenty s
ukončeným vzděláním (maturitní / učební obor) pokračující ve studiu
dalšího učebního oboru na naší škole, která zvýší uplatnitelnost
našich absolventů na českém i evropském trhu práce.
- Profesní rozvoj pracovníků - rozvíjení odborných znalostí a
dovedností pracovníků sdílením zkušeností (stínování) v podnicích
nebo organizacích zabývající se odborným vzděláváním.
Program: Erasmus+

Akce má vliv rovněž na:
Celkové odhadované pořizovací náklady:

4 914 000 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:

0 Kč

Průměrné roční provozní náklady:

0 Kč

Náklady na přípravnou fázi

0 Kč

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

Studenti by neměli možnost vyzkoušet si praxi v oboru studia v
zahraničí. Nižší motivace studentů. Učitelé odborných předmětů a
odborného výcviku by neměli možnost stínovat do partnerských
organizací - do podniků či organizací zabývajících se odborným
vzděláváním ve Velké Británii, Německu, Lotyšsku, Litvě.

Rok

Náklady v daném roce

2018

3 620 000 Kč

2019

870 000 Kč

2020

424 000 Kč

Zdroje financování
Zdroj

Míra financování (%)

EU fondy

Míra financování (Kč)
100,00

4 914 000

Informace pro projektovou fiši
Typ projektu

Neinvestiční

Program, kam má být projekt předložen

Ostatní

Předpokládaný termín podání projektu

1.2.2018

Projektový manažer

Mgr. Dana Michálková

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři

Nejsou.

Plánovaný začátek projektu

1.9.2018

Plánované ukončení projektu

31.5.2020

Cíl projektu

• aktivita mobilita žáků v délce trvání 2 týdny
Zvýšit odborné dovednosti žáků v prostředí zahraničních partnerů,
organizacích odborného vzdělávání a přípravy.
• aktivita ErasmusPro - dlouhodobá mobilita žáků v délce trvání 4
měsíců
Účastníci zvýší odborné dovednosti absolvováním 4 měsíční odborné
praxe ve stavebních podnicích v Německu.
• Profesní rozvoj pracovníků
Účastníci budou rozvíjet odborné znalosti a dovednosti pracovníků
působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy sdílením
zkušeností (stínování/výměnu zkušeností) přímo v podniku nebo v
jiné organizaci zabývající se odborným vzděláváním. Budou
obeznámeni se systémem odborného vzdělávání v dané zemi,
zaměří se na srovnání ŠVP, problematiku a řešení inkluze, řešení
vzdělávacích a kázeňských potíží. Součástí programu bude také
setkání s profesní skupinou či zástupci města, pracovního úřadu.
Účastníci budou seznámeni s pracovním trhem v dané zemi,
možnostmi hledání práce a uplatnění, platové hladině, právních
náležitostech při hledání práce

Výstupy projektu

50 realizovaných mobilit v organizacích odborného vzdělávání a
přípravy / v podnicích.
V rámci Aktivity 1 projektu budou realizovány dvoutýdenní mobility
pro 24 studentů 3. ročníku oboru stavebnictví, zedník a truhlář u
zahraničních partnerů v Německu, Velké Británii, Lotyšsku a Litvě. Na
stáže vyjedou 4 doprovodné osoby. Odbornou přípravu pro každou
mobilitu povedou 2 vyučující (pro odbornou praxi a odborných
předmětů). Jazykovou a kulturní přípravu povede 1 vyučující (cizích
jazyků).
V rámci Aktivity 2 projektu bude realizováno 14 čtyřměsíčních mobilit
ve stavebních podnicích v Německu. Studenti absolvují jazykovou
online přípravu.
Studenti absolvující zahraniční praxe obdrží Europass Mobility. Praxe
budou hodnoceny podle principů ECVET na základě zpracovaných
evaluačních dotazníků pro připravené jednotky výsledků učení.
V rámci Aktivity 3 vyjedou stínovat týmy zaměstnanců (vedoucí
pracovník, učitel oborných předmětů, učitel odborného výcviku - 12
mobilit) na 5 pracovních dní do partnerských organizací - do podniků

či organizací zabývajících se odborným vzděláváním ve Velké
Británii, Německu, Lotyšsku, Litvě.
Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, Nejsou
ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na
rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování
nebo spolufinancování projektu),
případně cizí zdroje (úvěr).
Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ

0 Kč

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ rok

0

Udržitelnost

ne

