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INFORMACE O ZAHRANIČNÍ STÁŽI 2019 

V letošním roce jsme získali grant z programu Erasmus+ na realizaci 7 krátkodobých a 2 dlouhodobých stáží. 

Krátkodobé stáže se týkají pouze žáků stávajících 3. ročníků.  

Krátkodobé stáže se uskuteční v květnu 2019 a budou v délce 4 týdnů. (Žáci tím splní povinnou odbornou praxi v plném 

rozsahu.) 

Místo konání stáže: Rotenburg Wümme (Niedersachsen – Dolní Sasko) 

O dlouhodobé stáže se mohou ucházet žáci 3. i 4. ročníků.  

Dlouhodobé stáže pro 3. ročníky se uskuteční v období květen – červenec 2019 v délce 14 týdnů. Vybraní žáci budou 

mít možnost uzavřít si svou klasifikaci před odjezdem na stáž. Žáci tím splní svou odbornou praxi v plném rozsahu. 

Dlouhodobé stáže pro 4. ročníky se uskuteční předběžně v období červen – srpen 2019 v délce 14 týdnů, po úspěšném 

složení maturitní zkoušky. Přesné termíny těchto stáží budou individuálně řešeny s vybranými účastníky. 

Místo konání stáže: Rotenburg Wümme (Niedersachsen – Dolní Sasko) 

Žáci 3. ročníků se mohou ucházet jak o dlouhodobé, tak krátkodobé stáže. Je nutné podat 2 různé přihlášky. 

 

Stáže se uskuteční na radnici města Rotenburg a v organizacích, kde praktikanti budou pracovat v oblasti 

administrativy. Praxe probíhá 5 dní v týdnu, délka pracovní doby je maximálně 6  - 8 hodin denně.  Víkendy jsou volné.  

Účastníci stáží uzavírají se školou Účastnickou smlouvu a po absolvování stáže obdrží doklad o získané praxi, tzv. 

Europass Mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vybrané VŠ v EU. V projektu využíváme i systém ECVET (Evropský 

systém pro uznávání kvalifikace v odborném vzdělávání). 

Doprava je zajištěna vlakem a ubytování je samostatných bytech, které jsou plně vybavené. Účastníci se stravují sami.  

Na začátku pobytu je v Německu u krátkodobých stáží přítomna doprovodná osoba – pedagog školy, který pomáhá 

studentům s úvodní aklimatizací v novém prostředí. Poté se o účastníky stará tutor z partnerské organizace. 

Před stáží absolvují účastníci přípravný jazykový kurz a online jazykový kurz v prostředí OLS, který se zaměřuje na 

zlepšení komunikace a odborné slovní zásoby. Dále účastníci absolvují praktickou a odbornou přípravu, kde jsou 

seznámeni s cílovou zemí, kulturními odlišnostmi a průběhem a organizací praxe. 
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Důležité upozornění! 

Stáže jsou hrazené z prostředků Evropské komise. Škola obdrží před výjezdem praktikantů pouze 80 % finančních 
prostředků, proto je ze strany praktikantů nutné částečné předfinancování.  

Z grantu je účastníkům hrazena odborná a praktická příprava, doprava na stáž a zpět, ubytování. Každý účastník obdrží 
finanční prostředky na stravování a místní dopravu. Pojištění žáků na stáž zajišťuje škola, hrazeno je z vlastních 
prostředků. 

Žáci, kteří budou vybráni na krátkodobou stáž, budou muset složit na účet školy zálohu ve výši 7. 000,- Kč (do poloviny 
prosince), která bude sloužit pro nákup jízdenek a na zajištění pojištění.  
 
Žáci, kteří budou vybráni na dlouhodobou stáž, budou muset složit na účet školy zálohu ve výši 30. 000,- Kč  (do konce 

ledna), která bude sloužit pro nákup jízdenek, zajištění pojištění a k částečnému předfinancování stáže.  

Částky bude možno posílat i ve splátkách. Podrobnosti budou řešeny s vybranými účastníky. 

Po úspěšném absolvování stáže, splnění všech požadavků a ukončení realizace celého projektu bude studentům suma 

vrácena s přihlédnutím na případné změny kurzu a částky za pojištění. 

Žákům automaticky nevzniká nárok na účast na zahraniční stáži. Žáci budou vybráni na základě výběrového řízení. 

Věříme, že zahraniční stáž přispěje k odbornému a jazykovému rozvoji našich žáků. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat: p.bila@skola-eu-praha.cz. 
     
 
Mgr. Petra Bílá 
zástupce ředitele 
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