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

 

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA102-047686   

Termín realizace projektu: 01.11.2018-31.01.2020 

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 je doplnit odborné kompetence žáků školy, které získávají nejen při teoretické, ale i při praktické 

výuce odborných předmětů při svém studiu. Díky projektu žáci získají praktické odborné znalosti a dovedností v 

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

Stručná charakteristika projektu: Stáží se budou účastnit žáci třetích a druhých ročníků ve školních letech 

2018/2019 a 2019/2020. Do projektu se zapojí žáci ze školních vzdělávacích programů Hotelnictví a cestovní ruch a 

Ekonomika a služby, profilací Bezpečnostní služby a Marketing a reklama. Stáže budou zaměřeny na oblasti 

hotelnictví a gastronomie, administrativy a podnikání, medií a grafiky. 

V rámci dvoutýdenních stáží v podnicích na území Londýna budou žáci aplikovat své teoretické odborné znalosti v 

reálných situacích, a tak získají nové zkušenosti ve svém oboru. Zároveň se žáci naučí pracovat v cizojazyčném 

prostředí svého oboru a tím prohloubí i své odborné jazykové znalosti a dovednosti, které jim pomohou se lépe 

uplatnit při vstupu na trh práce. Stáže také povedou žáky k samostatnosti, větší zodpovědnosti, zvýší jejich 

sebedůvěru a napomohou rozvoji jejich mezikulturních kompetencí. Každého cyklu stáží (v termínech duben a říjen 

2019) se zúčastní 12 žáků a 2 doprovodné osoby z řad učitelů Euroškoly Česká Lípa. 

Projekt podporuje využívání evropských nástrojů Europass – Mobilita a Evropský systém kreditů pro odborné 

vzdělávání a přípravu (ECVET). 

Aktuální novinky týkající se projektu budou zveřejňovány účastníky mobilit a doprovodné osoby na webových 

stránkách Euroškoly Česká Lípa https://ceskalipa.euroskola.cz/ a na sociálních sítích Facebook a Instagram. 
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https://ceskalipa.euroskola.cz/

