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Karta záměru
Organizace:

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a
zdravotnická Třebíč

Vložil:

RNDr. Miroslav Dočkal

Naposledy upravil

Dana Frajová

Stav:

V projednávání

ID akce:

60418460-A-0025

Název akce:

Do Evropy na zkušenou

Důvod:

Erasmus+
Cílem projektu je zkvalitnění nabídky vzdělávání na naší škole,
motivace žáků a studentů ke vzdělávání, umožnění všem žákům
absolvovat stáž v zahraničí bez ohledu na jejich finanční možnosti,
zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do odborných
stáží v zahraničí a usnadnění vstupu absolventů na evropský trh práce.
Specifickými cíli jsou rozšíření a zkvalitnění klíčových a odborných
kompetencí našich
žáků a studentů, které přímo povedou ke zvýšení jejich uplatnění a
konkurenceschopnosti na evropském trhu práce a rychlé adaptaci na
měnící se pracovní prostředí, vzbudit zájem žáků a studentů o
celoživotní vzdělávání a mobilitu a posílení jejich pocitu evropanství.
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Akce má vliv rovněž na:
Celkové odhadované pořizovací náklady:

2 677 398 Kč

Celkový hrubý odhadovaný objem nepřímých výdajů:
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:

Snížení kvality vzdělávání všech oborů na škole v oblasti odborné
praxe, cizích jazyků.

Vazba na VZ
Předpokládané pořizovací náklady v letech
Rok

Náklady v daném roce

2018

892 466 Kč

2019

892 466 Kč

2020

892 466 Kč

Zdroje financování
Zdroj

Míra financování (%)

EU fondy

Míra financování (Kč)
100,00

2 677 398

Informace pro projektovou fiši
Typ projektu

Neinvestiční

Program, kam má být projekt předložen

Ostatní

Předpokládaný termín podání projektu

1.2.2018

Projektový manažer

Ing. Věra Svobodová

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní
partner nebo partner)

žadatel

Partner / Partneři

Plánovaný začátek projektu

1.9.2018

Plánované ukončení projektu

31.7.2020

Cíl projektu

Projekt je určen pro žáky školy studijního oboru Zdravotnický asistent,
Agropodnikání a Veterinářství a studenty vyšší školy oboru
Diplomovaná všeobecná sestra. Obsahem projektu je aplikace znalostí
a dovedností získaných v teoretické a praktické výuce na praxi v
zařízeních partnerských organizací v zahraničí. Odborné stáže budou
probíhat v Německu, Rakousku, Itálii, Maďarsku, Slovinsku a Francii.
Žáci a studenti budou připravováni na evropský pracovní prostor,
zkvalitní své praktické dovednosti, rozšíří si své kompetence a
zdokonalí se v cizím jazyce, zejména při komunikaci v pracovním
procesu, tj. nejen odbornou, ale i konverzační úroveň. Záměrem je
naučit žáky a studenty orientovat se v neznámém prostředí, plnit
pracovní úkoly podle specifických podmínek zaměstnavatele,
porovnávat výhody a nevýhody různých systémů. Osvojení pracovních
návyků usnadní budoucím zdravotníkům, veterinářům a zemědělcům
zapracování při nástupu do zaměstnání nejen v domácím prostředí, ale
i na trhu práce v zahraničí. V průběhu realizace projektu bude probíhat
výměna zkušeností mezi partnerskými školami a organizacemi, a to jak
mezi žáky, tak mezi učiteli, kteří budou do realizace projektu zapojeni.

Výstupy projektu

K hodnocení splnění výsledků učení žáků na stážích využíváme nástroj
ECVET.Zahraniční stáže budou žákům uznány jako součást povinné
odborné praxe. Prezentace praxe žáků a studentů na projektových
dnech školy. Propagace v médiích (tisk, web školy). Odborná příprava,
seznámení s rozdíly v legislativě týkající se praxe.
Technické a technologické rozdíly při výkonu praxe. Úprava Školního
vzdělávacího programu s ohledem na zahraniční stáže, moderní trendy
a přizpůsobení podmínkám pracovního prostředí partnerských
organizací. Konverzační a odborná terminologie v cizím jazyce (NJ,
AJ).
Seznámení se s kulturními rozdíly navštívené země, typickým
chováním v různých pracovních a životních situacích.
Celkem se zúčastní 58 žáků a studentů při délce trvání jedné praxe 2
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).

Bez nároků na rozpočet Kraje Vysočina

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ

0 Kč

Předpokládané nároky na rozpočet KrÚ rok

0

Udržitelnost

ne

