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Třítýdenní stáž v Londýně s patnáctidenní odbornou praxí ve
firmách (obory: INF, SČ-SoČ, EKO – 3. ročník)
V rámci projektu EUSKILL Erasmus+ KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání, projekt 20181-CZ01-KA102-047437, nabízíme studentům 3. ročníků oborů Informační technologie, Sociální činnost a
Ekonomika a podnikání zahraniční stáž v Londýně. Stáž se uskuteční v květnu 2019 a zúčastní se jí 20 studentů,
z toho cca 10 studentů z INF, 8 studentů SČ-SoČ a 2 studenti oboru EKO.
Náklady kromě kapesného a vstupného jsou
plně financovány Evropskou Unií (cca 60 000
Kč/účastníka). Ubytování a stravování budou
zajištěny v hostitelských rodinách.
Projektu se účastní partnerská organizace ACD
College z Londýna, která spolupracuje
s firmami a zajišťuje vhodné pracovní pozice
pro účastníky programu v administrativních
firmách a ve firmách v oblasti obchodu.

Příklady pracovní náplně studentů
Praxe budou probíhat v různých firmách v oblasti administrativy, v IT firmách a pečovatelských domech, podle
odbornosti jednotlivých studentů, např.:






Commun IT – vzdělávací aplikace
Electroclinic – aplikace pro iPady
Boyne Residential Home – dům s pečovatelskou službou,
Kenbrook Nursing Home – dům s pečovatelskou službou
Ariana Business Centre Travel – cestovní agentura
a další…

EKO
Vkládání dat do interní databáze, práce v programu Excel a tabulkových procesorech, komunikace se zákazníky,
příprava prezentací, administrativní úkony, práce s faxem, kopírkou a skenerem, práce s elektronickou poštou,
psaní potřebné dokumentace, práce s fakturami

INF
Vytváření aplikací nebo jejich opravy (např. vzdělávací aplikace, aplikace pro iPady, pro seniory), opravy počítačů,
instalace operačních systémů, webová grafika – podle zaměření studentů.

SČ-SoČ
Studenti budou pomáhat pracovníkům pečovatelských domů, pečovat o každodenní potřeby klientů a aktivním
vymýšlet program.

Další informace
Víkendy jsou věnovány kulturnímu poznávání Londýna. Studenti
obdrží Oyster Card, která jim umožní neomezeně cestovat v rámci
Londýna během praxí i kulturního poznávání města.
Vyslaní studenti budou ve stálém kontaktu s doprovodnými osobami
(vyučující a odborných předmětů), které budou monitorovat jejich
praxi ve firmách, stejně jako se svými mentory v agentuře ADC.
Studenti budou mít rovněž možnost konzultace a řešení svých
problémů s pracovníkem v dané firmě, který bude pověřen přímým
dohledem nad stážistou.
Po prvním dni stáže se uskuteční společné setkání se všemi studenty
a pohovory, kde doprovodné osoby vyhodnotí dojmy studentů
z pracovního dne, komunikaci a zapojení se do odborných stáží. Na
konci prvního i druhého týdne budou probíhat skupinové meetingy
se studenty na téma profesního, osobního a jazykového rozvoje,
a hodnocení uplynulých dnů.
Všichni účastníci obdrží dokument Europass-mobility, který tvoří důležitou součást Europassu (dodatek
k maturitnímu vysvědčení) a prokáže kvality studenta. Rovněž získají i účastnický certifikát. Doklad o mobilitě
poskytne potenciálnímu zaměstnavateli, případně vysoké škole, podrobné informace o zahraničních
zkušenostech a o kompetencích, které si studenti osvojili. Umožní studentům získat lepší startovní pozici na trhu
práce. V jednání je uznání této stáže jako povinné praxe ve 3. ročníku.
Před odjezdem na stáž budou pro všechny účastníky organizovány ve škole přípravné kurzy. Účastníkům budou
předány informace o cílové zemi a regionu, o její hospodářské, kulturní a sociální situaci. Dále budou studenti
v rámci seminářů podrobně seznámeni s regionem, dopravou, praktickými záležitostmi každodenního života
v hostitelské rodině a s firmami, kde budou působit.
Vybraní studenti budou mít také k dispozici on-line jazykový kurz a jazykovou podporu od Erasmus+ v Bruselu.

Výběr účastníků stáže
Zájem o tuto stáž bude zjišťován během září 2018. Zájemci doručí komisi složené z učitelů angličtiny a odborných
předmětů (podle zaměření) a zástupci ŘŠ motivační dopis, kde anglicky vysvětlí důvody svého zájmu o nabízenou
stáž. Tento dopis bude součástí hodnocení studenta.
V říjnu 2018 uskuteční škola výběrové řízení k výběru účastníků stáže. Prioritním kritériem při výběru účastníků
bude jejich motivace a prokázané znalosti jazykové i odborné. Uchazeči absolvují jazykový test (poslech a čtení
s porozuměním, ústní pohovor zahrnující odbornou terminologii. (Pro přípravu na tento test můžete využít
vzorové testy k maturitě (časopis Bridge, novamaturita.cz). Navíc bude přihlíženo k jejich odborným znalostem,
kritériem bude jejich známka z profilového odborného předmětu. Jazyková zkouška bude tvořit 30% celkových
bodů, známka z profilového předmětu 30%, kvalita (jazyková i obsahová) motivačního dopisu 20% a vyjádření
třídního učitele k morálním a volním vlastnostem studenta také 20%. Na základě tohoto bodování bude určeno
pořadí. Takto bude vybráno celkem 20 účastníků a několik náhradníků, dle poměru zájmu.
Rodiče budou informování podrobně na třídních schůzkách v září.
Jakékoliv dotazy směřujte na RNDr. Lenku Hruškovou (lenka.hruskova@sspbrno.cz), pro jazykovou podporu Ing.
Elenu Tomanovou: elena.tomanova@sspbrno.cz

