Střední průmyslová škola Brno,
Purkyňova, příspěvková organizace

Informace o uskutečněném projektu
 Desetidenní praxe v Londýně
 V termínu: 29. 4. až 12. 5. 2018

REALIZOVALI JSME

ADC College

 Na základě pevně daných kritérií bylo vybráno
20 účastníků:
 Sociálně správní činnost – 7 účastníků
(z 11 zájemců)
 Ekonomika a podnikání – 3 účastníci
(ze 7 zájemců)
 Informační technologie – 10 účastníků
(z 23 zájemců)

EUSKILL Aktivně do Evropy –
aktivně do života
Program: Erasmus+
Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce: Mobilita
Aktivita: Mobilita žáků a pracovníků v odborném
vzdělávání a přípravě
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034806
Doba realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018
Celkový grant projektu: 42 623 €

Partnerské organizace, se kterými jsme
spolupracovali
 je profesionální vzdělávací a
vzdělávací
instituce
se
v severozápadním Londýně.

jazykově
sídlem

 Organizace
má
dlouhou
zkušenost
v úspěšném organizování a provádění
mezinárodních mobilit v partnerství se
vzdělávacími institucemi (školami) po celé
Evropě.

Organizace/firmy, kde studenti pracovali

 Práce ve firmách firmách odpovídala jejich
studovanému oboru
 Z grantu hrazena doprava,
pojištění, jídlo a kapesné

ubytování,

 Doprovod: dva učitelé, učitel angličtiny a učitel
odborných předmětů
 Pro studenty byl na víkend připraven
poznávací program.

 Pro Sociálně správní činnost: Mapledown
School, Redmond Community Centre,
Shepherds Bush Families Project & Children's
Centre, Harrow Mencap
 Pro Ekonomiku a podnikání: Clear House
Accountants, As-Accountancy, Prontaprint
Harrow
 Pro Informační technologie: Stamford Hill
Computers, Yottabyte, Lifetime Learning,
Foto-Plus, L.K. Computers Ltd

Střední průmyslová škola Brno,
Purkyňova, příspěvková organizace

ŠANCE PRO VÁS

Informace o právě realizovaném projektu

Patnáctidenní praxe v Londýně
– pro 3. ročníky
 Pro studenty oborů Sociálně správní činnost,
Ekonomika a podnikání a Informační
technologie
 Termín: 28. 4. až 18. 5. 2019
 Podmínky těchto praxí obdobné jako minulý
rok, navíc on-line jazykové kurzy

 Partnerská instituce zajistí, ubytování
v hostitelských rodinách, přijetí v ADC škole,
mentorské setkání se studenty po dvou dnech
praxe, návrh volnočasových aktivit, pojištění
všech účastníků během stáže a celkovou
organizaci stáže v Londýně.
 Jednotlivé firmy připraví konkrétní pracovní
náplň pro studenty, určí pracovníka, který
bude studentovi pomáhat a k dispozici a bude
také studenta hodnotit.

 Na základě daných kritérií bude vybráno 20
účastníků:
 Sociálně správní činnost – 8 účastníků
 Ekonomika a podnikání – 2 účastníci
 Informační technologie – 10 účastníků
 Kritéria výběru:

EUSKILLPro – Aktivně do
Evropy – aktivně do života
Program: Erasmus+
Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce: Mobilita
Aktivita: Mobilita žáků a pracovníků v odborném
vzdělávání a přípravě
Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA102-047437
Doba realizace: 1. 10. 2018 - 31. 12. 2019
Celkový grant projektu: 76 939 €

 Motivační dopis, kde zájemci anglicky
vysvětlí
důvody
svého
zájmu
o nabízenou stáž. Hodnotí se jazyková
i obsahová kvalita dopisu, hodnocení
tvoří 20% celkových bodů.
 Dopis pošlete mailem do 8. 10. 2018 na
lenka.hruskova@sspbrno.cz
 Jazyková zkouška (poslech a čtení
s porozuměním, ústní pohovor) – 30%
celkových bodů
 Známka
z profilových
odborných
předmětů v 1. a 2. ročníku – 30%
celkových bodů
 Bodové
ohodnocení
morálních
a volních vlastností od třídního učitele
– 20% celkových bodů

Tříměsíční praxe v Londýně –
pro 4. ročníky
 Po maturitních zkouškách, červen až září 2019
 Na základě obdobných kritérií jako v případě
krátkodobé praxe budou vybráni 3 účastníci.
 Prospěch z profilových předmětů se bude brát
z konce 3. ročníku a pololetí 4. ročníku.
 Studenty
nebude
doprovodná osoba.

doprovázet

žádná

 Doprava, ubytování i pojištění opět zajištěno.

