Střední průmyslová škola Brno,
Purkyňova, příspěvková
organizace

REALIZOVALI JSME
Pro studenty oborů: Sociálně správní činnost,
Ekonomika a podnikání a Informační technologie

2018: EUSKILL
Aktivně do Evropy – aktivně do života
Program: Erasmus+
Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce: Mobilita

2019: EUSKILLPro
Aktivně do Evropy – aktivně do života

Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců
Akce: Mobilita

 Studenty nedoprovázela žádná doprovodná osoba

Aktivita: Mobilita žáků a pracovníků v odborném
vzdělávání a přípravě

 Doprava, ubytování i pojištění bylo opět zajištěno

Číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA102-047437
Doba realizace: 1. 10. 2018 - 31. 12. 2019
Celkový grant projektu: 76 939 €

Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034806
Doba realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018
Celkový grant projektu: 42 623 €

 V termínu: 29. 4. až 12. 5. 2018
 Odborné praxe v Londýně se zúčastnilo 20 žáků

 Po maturitních zkouškách, červen až září 2019
 Na základě obdobných kritérií jako v případě
krátkodobé praxe byly vybráni tři účastníci
z uvedených oborů

Program: Erasmus+

Aktivita: Mobilita žáků a pracovníků v odborném
vzdělávání a přípravě

 Desetidenní praxe v Londýně

Tříměsíční praxe v zahraniční firmě pro
absolventy 4. ročníku

 Patnáctidenní praxe v Londýně
 V termínu: 28. 4. až 18. 5. 2019
 Podmínky těchto praxí byly obdobné jako
předchozí rok, navíc s podporou on-line jazykových
kurzů
 Odborné praxe v Londýně se zúčastnilo 20 žáků

 Studenti si mohli praxe individuálně domlouvat,
Londýn nebyl podmínkou
 Studenti pracovali v Londýnských firmách:


Harrow Mencap (stacionář pro
handicapované děti)



Tech Division (IT firma)



Stellarise Ltd. (IT firma)

Třítýdenní odborné praxe v Londýně
 Pro 20 studentů 3. ročníku oborů:
 Sociálně správní činnost

ŠANCE PRO VÁS

 Ekonomika a podnikání
 Informační technologie
 Termín: 10. 5. až 30. 5. 2020

EuskillPro II
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: 2019-1-CZ01-KA102-060951
Doba realizace: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021
Celkový grant projektu: 147 770 €

 Podpora on-line jazykových kurzů
 Na základě přesně zadaných kritérií bude vybráno
20 účastníků

Kritéria výběru
 Motivační dopis, kde zájemci anglicky vysvětlí
důvody svého zájmu o nabízenou stáž. Hodnocení
tvoří 15% celkových bodů. Pošlete do 6. 10. 2019
na emailovou adresu: lenka.hruskova@sspbrno.cz
 Jazykový test (poslech a čtení s porozuměním),
tvoří 30% celkových bodů
 Individuální ústní pohovor v angličtině zahrnující
odbornou terminologii s ohledem na obor žáka,
tvoří 10% celkových bodů
 Prospěch. Stejnou měrou se počítá celkový
průměr na vysvědčení na konci 2. ročníku a dvě
známky z odborných předmětů, tvoří 30%
celkových bodů
 Bodové ohodnocení morálních a volních vlastností.
Třídní učitelé budou hodnotit chování, docházku
a aktivitu, učitelé odborných předmětů pak
zhodnotí práci uchazečů v odborných hodinách,
celkem 15% bodů

Tříměsíční praxe v zahraniční firmě –
pro absolventy 4. ročníku
 Po maturitních zkouškách
 Termín: červen až září 2020
 Na základě obdobných kritérií jako v případě
krátkodobé praxe budou vybráni 3 účastníci
z uvedených oborů
 Studenty nebude doprovázet žádná doprovodná
osoba. Doprava, ubytování i pojištění opět
zajištěno
 Studenti si mohli praxe individuálně domlouvat,
Londýn není podmínkou
 Motivační dopisy posílejte do 30. 11. 2019

Organizace pobytu
 Škola a partnerská instituce ADC College zajistí
studentům dopravu na místo praxe, ubytování,
stravu, návrh volnočasových aktivit a pojištění.
 Jednotlivé firmy připraví konkrétní pracovní náplň
pro studenty a určí jejich odborné mentory

Projekt bude pokračovat obdobně i v dalším školním
roce. V roce 2021 vyjede 23 studentů z 3. a 4. ročníků
na praxi do Dublinu.

