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Cíle projektu:
• Implementace metody výuky CLIL do 
některých všeobecných a odborných 
studijních předmětů

• Podpora mezinárodní spolupráce školy                
s ohledem na uplatnění absolventů školy na 
evropském pracovním trhu  usnadnění  
zaměstnatelnosti a uplatnění na evropském 
trhu práce

• Využívání moderních nástrojů komunikace –
informačních a komunikačních technologií ve 
výuce

• Vybudování systému vzdělávací podpory pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami



Základní informace

Projekt bude realizován pro obory:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

65-43-N/01 Cestovní ruch

Délka mobility:

3 týdny u žáků SŠ

4 týdny u studentů VOŠ



Harmonogram mobilit

Termín Místo Určeno pro        Počet

Květen- červen 2022 Itálie 2- 3. ročník         8 žáků SŠ

__________________________________________________________

Červen-červenec 2022     Itálie    3. ročník         1 student VOŠ



Erasmus+
Hrazené náklady na každého účastníka:

• ubytování

• stravování včetně pitného režimu 

• doprava do místa stáže a zpět, místní doprava

• pojištění

• jazyková, odborná a organizační příprava před výjezdem



Milán



Výběr účastníků
Zájemci o odbornou stáž 

a) Celkové chování a profil účastníka ve škole (žák nesmí mít žádné kázeňské přestupky a musí
vykazovat snahu o co nejlepší studijní výsledky). Max. 20 bodů.

b) Pracovní výsledky žáků v rámci školních akcí a praxí (zde se bude hodnotit také pracovní morálka
žáka i zájem žáka o zvolený obor a zaměření) Max. 10 bodů.

c) Prospěch žáka v odborných předmětech (budou se hodnotit odborné předměty, které se vztahují k
danému oboru, především zájem o tyto předměty a zájem žáka o obor) Max. 10 bodů.

d) Bude se přihlížet k sociálně ekonomické situaci v rodině, aby mohli i tito žáci poznat jiné prostředí
Max. 15 bodů.

e) Bude se hodnotit dosavadní zapojení žáka do akcí nad rámec běžné výuky. Max 10 bodů.

f) Ústní pohovor – výsledek ústního pohovoru max. 25 bodů

Maximum získaných bodů je 90 bodů

Při rovnosti bodů při výběrovém řízení přihlédnou členové komise k vyjádření třídního učitele,
učitele odborných předmětů.



• Stáhněte si přihlášku a vyplňte ji Odkaz pro stáhnutí přihlášky ZDE

•Vyplněnou přihlášku vložte do obálky. 

• Obálka bude označená nápisem ERASMUS +. 

• Termín odevzdání - nejpozději do 21. 1. 2022 k rukám ředitele školy

Případné dotazy zodpoví:

Andrea Macková, koordinátor projektu  mackova@spos.cz

David Martinek, manažer projektu  spos@spos.cz

Odevzdání přihlášek

https://www.spos.cz/wp-content/uploads/2021/12/Prihlaska-pro-vybrane-ucastniky-2022.docx
mailto:mackova@spos.cz
mailto:spos@spos.cz


Tento projekt bude realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. 

Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise
neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.


