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2 Popis výchozího stavu
Tento projekt je zaměřen na mezinárodní spolupráci několika spřátelených středních
škol. Toto spojení chceme v našem projektu nadále prohlubovat. Spoluprací myslíme
především delší odborné stáže žáků a další související aktivity. Toto téma bylo vybráno na
základě celoškolní ankety (Příloha č. 2), ve které se žáci naší školy vyslovili, právě k této
alternativní možnosti výuky. K myšlence vytvořit tento projekt nás vedla již dřívější podobná
zkušenost naší školy s podobným projektem, který stále bezproblémově funguje. Tento
projekt je de facto rozšířením již déle fungujícího projektu, který poskytuje žákům zahraniční
odborné i klíčové kompetence a tak zlepšuje jejich přípravu pro budoucí úspěšný vstup na trh
práce. Pro žáky středních odborných škol je totiž velice důležité, aby kromě teoretických
znalostí získali během studia také praktické zkušenosti, nejlépe i v zahraničí.
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3 Cíle projektu
Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření fungující spolupráce mezi Odbornou
střední školou podnikatelskou Kolín s.r.o. a Súkromnou strednou odbornou školou s
vyučovacím jazykom maďarským v Kolárovu a prohloubit vzájemnou spolupráci s Berufliche
Schule des Kreises Ostholstein in Eutin. Se školou v Eutinu naše škola již řadu let úspěšně
spolupracuje v oblasti krátkodobých praxí, proto je zde prostor pro další rozvoj naší vzájemné
spolupráce. Se školou v Kolárovu naše škola spolupracovala dříve v oblasti výměny
vzájemných zkušeností v uměleckých oborech, a také je zde možnost pro obnovení vzájemné
spolupráce. Splnění čí nesplnění tohoto cíle bude zcela viditelné. Buď se nám podaří vytvořit
fungující program dlouhodobých odborných stáží mezi vybranými partnery, nebo se nám
podaří vytvořit alespoň partnerství pro možnosti budoucí spolupráce. V ideálním případě
plánujeme realizaci dlouhodobých (3měsíčních) stáží pro 5 žáků v německém Eutinu a pro 5
žáků ve slovenském Kolárovu. Pro úspěch celého projektu navrhujeme uspořádat přípravné
návštěvy v přijímajících organizacích, kde by byly dojednány nezbytné podrobnosti (např.
vhodný termín, odborné činnosti apod.).
Plánované aktivity mají souvislost s cíli programu Erasmus+:
●

zlepšit úroveň klíčových kompetencí a dovedností se zvláštním ohledem na jejich
význam pro trh práce, především díky prohloubené spolupráci mezi oblastí vzdělávání
a odborné přípravy a světem práce;

●

podporovat zlepšování kvality prostřednictvím lepší mezinárodní spolupráce mezi
poskytovateli vzdělávání a odborné přípravy;

●

prosazovat modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy, zejména na základě
prohloubené spolupráce a šíření osvědčených postupů;

●

zlepšit výuku a studium jazyků a podporovat jazykovou rozmanitost EU a
mezikulturní povědomí.
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4 Příjemce podpory
O podporu z evropských fondů bude žádat Odborná střední škola podnikatelská Kolín
s.r.o. U Křižovatky 262, 280 02 Kolín.
Škola je oprávněným žadatelem o podporu z programu Erasmus+.
Cílovou skupinou budou žáci 3. ročníku studijních oborů Ekonomika a řízení,
Reprodukční grafik a Užitá fotografie.
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5 Aktivity projektu
V rámci tohoto projektu chceme zlepšit a zatraktivnit výuku na naší škole a chceme ji
zlepši a posunout dále prostřednictvím stáží v zahraničí, kde se žáci naučí poznat jinou
kulturu, osvojí si nové odborné znalosti, které naše škola nevyučuje, nebo si zlepší znalosti
jazyků, které se již učí (angličtina, němčina). Hlavním výstupem tohoto projektu je vytvoření
fungujícího systému studijních stáží na Slovensku a v Německu. Vybrali jsme právě proto dvě
školy v těchto destinacích. Žáci, kteří si budou chtít spíš osvojit nové odborné znalosti, budou
mít možnost jet na Slovensko, kde není taková jazyková bariéra, žáci, kteří jsou v cizích
jazycích slabší se tak nebudou muset bát vycestovat. Žáci, kteří jsou odvážnější a chtějí se
zlepšit mimo jiné v německém jazyce, budou moci jet do Německa, kde zároveň poznají zcela
jinou kulturu i pracovní prostředí a budou tak víc odkázáni sami na sebe a na své schopnosti,
což je posune dále v jejich samostatnosti. Pro splnění této myšlenky, je však zapotřebí
komunikace mezi školami, které by měly v tomto projektu spolupracovat, a vyjednat s nimi
podmínky vyhovující všem stranám a hlavně podmínky, které budou vyhovovat žákům (např.
ubytování, doprava, výukové materiály, forma výuky jako taková). Důležitou otázkou celého
projektu zájem žáků o jeho aktivity. Proto jsme vytvořili dotazník (viz příloha ,,Anketa“), v
němž jsme se dotazovali žáků na škole v Kolíně na jejich názory. Ohlasy na tuto možnost
výuky byly kladné, proto jsme se v projektu rozhodli pokračovat.
Aktivity projektu lze tedy rozdělit do několika kategorií:
●

přípravné aktivity - komunikace mezi vysílající a přijímající školou, přípravná
návštěva, vypracování návrhu odborných činností během stáží, předjednání možností
ubytování, práce s cílovou skupinou - motivace, jazyková a odborná příprava žáků,
příprava potřebných smluv a vytvoření informačních materiálů pro zájemce o stáž.
Materiály jsou ve formě brožur. Jedna brožura je pro školu na Slovensku a jedna pro
školu v Německu (viz Příloha č. 3)

●

hlavní aktivity - realizace stáží, hodnocení práce žáků během stáží

●

závěrečné aktivity - vypracování zprávy účastníka, uznání absolvované stáže jako
odborné praxe (součást ročníkového hodnocení)

●

průběžné aktivity - koordinace jednotlivých dílčích kroků, kontrola průběhu všech fází
projektu, publicita projektu
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●

následné aktivity - zapojení získaných zkušeností do vzdělávání ve vysílající i v
přijímající organizaci (škole), možnosti dalšího využití výsledků projektu

6 Zdroj financování
Program Erasmus+ (programové období: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2020
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. 12. 2013) - Výzva
2018 - KA1 - Projekty mobility osob v oblasti vzdělávání a odborné přípravy – ErasmusPro
Erasmus+ - program Evropské unie na podporu vzdělávání, odborné přípravy,
mládeže a sportu v Evropě.
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7 Časový harmonogram
do 31. 1. 2018

příprava žádosti o podporu

květen 2018

rozhodnutí o přidělení grantu

květen - červen 2018

příprava programu stáží s partnerskými školami, zajištění
personální podpory na straně partnerů, zajištění realizačního
týmu

červenec 2018

podpis smlouvy o přidělení grantu s Domem zahraniční
spolupráce

srpen 2018

příprava potřebné administrativy

září 2018

motivace cílové skupiny, vytvoření propagačních brožur

listopad - prosinec 2018

příprava stážistů

- odborná

a jazyková, přípravná

návšetěva
leden 2019

podpisy smluv mezi vysílající organizací aúčastníky stáží

březen - květen 2019

realizace projektu (stáže) - Německo

březen - květen 2019

realizace projektu (stáže) - Slovensko

červen - červenec 2019

zprávy o stáži, vyhodnocení projektu, příprava MZ

srpen – říjen 2019

závěrečná zpráva, finanční vypořádání, účetní uzávěrka

Po celou dobu své realizace bude projekt spolufinancovaný ze státního rozpočtu České
republiky a z Evropského sociálního fondu publikován a propagován samotnými stážisty i
realizačními týmy vysílající i přijímající organizace.
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8 Rozpočet projektu
Rozpočet počítá s účastí 5 žáků v každé ze zvažovaných přijímajících organizací.
Podle výše přiděleného grantu a skutečných nákladů na stáž by případně bylo reálné poslat
více účastníků, což by vzhledem k projektovým pravidlům bylo možné v rámci nepodstatné
změny projektu.

Slovensko - ErasmusPro (dlouhodobá stáž)
vzdálenos
počet
účastníků t (interval
v km)

5

100 499

délka stáže (počet
dnů)
1. - 14.
15. - 90.
den
den

14

76

cestovní
náklady
/1 osoba

180 €

pobytové náklady
1. - 14.
den
/1 osoba

75 €

15. - 90.
den
/1 osoba

53 €

náklady na
organizaci
/1 osoba

350 €

požadovaný
celkem
grant
(požadovaný
/1 osoba
grant)

5 608 €

28 040 €

Německo - ErasmusPro (dlouhodobá stáž)
vzdálenos
počet
účastníků t (interval
v km)

5

500 1999

délka stáže (počet
dnů)
1. - 14.
15. - 90.
den
den

14

76

cestovní
náklady /1
osoba

275 €

pobytové náklady
1. - 14.
den
/1 osoba

88 €

15. - 90.
den
/1 osoba

62 €

náklady na
organizaci
/1 osoba

350 €

požadovaný
celkem
grant
(požadovaný
/1 osoba
grant)

6 569 €

32 845 €

Poznámky k rozpočtu:
Kalkulačka vzdáleností stanovila vzdálenost mezi Kolínem a Kolárovem na 310,94 km,
grantová pravidla pro cestovní náklady udává 180 € na vzdálenost z intervalu 100 - 499 km.
Kalkulačka vzdáleností stanovila vzdálenost mezi Kolínem a Eutinem na 553,62 km, grantová
pravidla pro cestovní náklady udává 275 € na vzdálenost z intervalu 500 - 1999 km.
Pobytové náklady jsou stanoveny podle země, v níž se nachází přijímající organizace a podle
pořadí dnů stáže. Pro Slovensko je stanovena částka 75 € na osobu a den pro 1. - 14. den
pobytu a 53 € na osobu a den pro 15. a další den pobytu.
Náklady na organizaci 350 € na osobu jsou určeny pro vysílající organizaci (Odborná střední
škola podnikatelská Kolín s.r.o.) k zajištění realizace celého projektu, včetně spolupráce s
přijímajícími organizace.
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Rozpis financí podle aktivit projektu:
příprava žádosti o podporu
rozhodnutí o přidělení grantu
příprava programu stáží s partnerskými školami, zajištění personální
podpory na straně partnerů, zajištění realizačního týmu
podpis smlouvy o přidělení grantu s Domem zahraniční spolupráce

5000 Kč
0 Kč
5000 Kč
0 Kč

příprava potřebné administrativy

část z 3500 €

motivace cílové skupiny, vytvoření propagačních brožur

část z 3500 €

příprava stážistů - odborná a jazyková, přípravná návšetěva

část z 3500 €

podpisy smluv mezi vysílající organizací aúčastníky stáží

0 Kč

realizace projektu (stáže) - Německo

31095 €

realizace projektu (stáže) - Slovensko

26290 €

zprávy o stáži, vyhodnocení projektu, příprava MZ
závěrečná zpráva, finanční vypořádání, účetní uzávěrka

část z 3500 €
5000 Kč
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9 SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

●

Stabilní zázemí

●

Plnění termínů schůzek a účast na nich

●

Zkušený tým pedagogů

●

Financování

●

Vlastní tvorba

●

Nestabilní motivace žáků

●

Zkušenosti s projekty

●

Nepřipravenost žáků

●

Schopnost propagace a prezentace

●

Podpora odpovědného občanství
v Evropské unii
Příležitost

Hrozby

●

Účinná motivace žáků

●

Nefunkčnost týmu

●

Spolupráce se zahraniční školou

●

Komunikace mezi spolupracujícími

●

Zvýšení uplatnitelnosti na trhu

školami

práce

●

Nezájem žáků

Vzájemné obohacení mezi

●

Neúměrnost náplně praxe k délce stáže

kulturami

●

Bezpečnostní rizika

●

Kvalitnější výuka a propagace

●

Náhlá změna situace žáka, která ohrožuje

●

Výměna zkušeností se

●

jeho účast na stáži

zahraničním partnerem
●

Rozvoj dalších dovedností
SWOT analýza se týká všech silných a slabších stran našeho projektu. Tyto silné a

slabší stránky budeme nadále analyzovat. Dalším důkladným studováním a sledováním této
analýzy se eliminují rizika hrozeb, které by nastaly, kdybychom jakýkoliv faktor hrozeb či
rizik zanedbali, či přehlédli, protože každou eliminací všech rizikových faktorů se zvýší šance
na úspěšné dokončení tohoto projektu.
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10 Udržitelnost projektu
Nabyté zkušenosti během stáží využijí žáci v mnoha případech, nejen, že si budou
touto stáží vylepšit svůj životopis, čímž budou mít větší šanci umístit se na trhu práce, nebo se
dostat na prestižní vysokou školu, ale také je to obohatí v osobním životě. Díky této stáži
dojde ke zlepšení mezi-kulturních poznatků a také nových jazykových poznatků, dále dojde
ke zlepšení jejich schopností se o sebe postarat, což je přidaná hodnota celé věci. Žáci, kteří
získají nové odborné zkušenosti, budou moci zlepšit výuku svými poznatky a tím tak
posunout dále nejen své spolužáky, ale i pedagogický sbor naší školy. Tento projekt je
plánován na 1 rok, avšak pokud budou vypsány další dotační programy a bude-li zájem,
nebude se škola bránit realizovat podobný projekt znova, V případě, že by nebylo možné
čerpat další finanční podporu z programu Erasmus+, škola by mohla realizovat kratší stáže,
jež by pro účastníky nebyly tak finančně náročné, navíc by se taková stáž mohla například stát
odměnou pro úspěšné žáky
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11 Přílohy
Příloha č. 1

Čestné prohlášení

Příloha č. 2

Analýza potřeb (anketa)

Příloha č. 3

Propagační brožura přijímající organizace – Německo

Příloha č. 4

Propagační brožura přijímající organizace – Slovensko
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