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Za odbornými kompetencemi do Londýna - For the professional competences to London  

 

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-035269 

Termín realizace projektu: 01.09.2017-31.10.2018 

Příjemce grantu a realizátor projektu: Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o., Česká republika 

Partnerská organizace: ADC Technology Training Ltd, London, United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland 

Cílem projektu bylo doplnit odborné kompetence žáků Euroškoly Česká Lípa, které získali nejen při teoretické, ale 

i při praktické výuce odborných předmětů při svém studiu. Díky projektu žáci získali praktické odborné znalosti a 

dovedností v zahraničí, a to formou stáží v podnicích ve Velké Británii.  

Shrnutí projektu: Dvoutýdenních stáží v podnicích na území Londýna se ve školním roce 2017/2018 zúčastnili 

celkem 24 žáci Euroškoly Česká Lípa, ŠVP Hotelnictví a cestovní ruch a ŠVP Ekonomika a služby, profilace 

Bezpečnostní služby. Prvního termínu stáží v období 03.–16.12.2017 se zúčastnilo 12 žáků čtvrtého ročníku, 6 z H4 

a 6 z P4B. Pro druhý běh stáží v období 27.05.-09.06.2018 bylo ze třetích ročníku vybráno 6 žáků třídy H3 a 6 žáků 

třídy P3B. Každého cyklu stáží se účastnily i 2 doprovodné osoby z řad učitelů školy. 

Stáže byly obsahově zaměřeny dle profilací žáků, tj. na oblast hotelnictví a gastronomie, cestovní ruch, 

administrativu a podnikání. 

Při absolvování stáží žáci aplikovali své teoretické odborné znalosti v reálných situacích, a tím získali nové 

zkušenosti ve svém oboru. Zároveň se žáci naučili pracovat v cizojazyčném prostředí svého oboru a prohloubili i 

své odborné jazykové znalosti a dovednosti, které jim pomohou se lépe uplatnit na trhu práce. Všichni účastníci 

stáží též pozitivně hodnotili zvýšení všeobecných jazykových kompetencí. 

Stáže vedly také ke zvýšení jejich samostatnosti i zodpovědnosti, zvýšily jejich sebedůvěru a napomohly rozvoji 

jejich mezikulturních kompetencí. 

Projekt podporoval využívání evropských nástrojů Europass – Mobilita, Europass Životopis, Evropský systém 

kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET). 

Aktuální novinky a své zkušenosti sdíleli účastníci mobilit se spolužáky, rodiči, přáteli, zaměstnanci školy apod. 

na sociálních sítích Facebook a Instagram a na webových stránkách Euroškoly Česká Lípa 

https://ceskalipa.euroskola.cz/. 

https://ceskalipa.euroskola.cz/wp-content/uploads/2018/11/2_Euroškola_Česká-Lípa_web.docx

