
 

Závěrečná hodnotící zpráva 

Projekt:                                  Do Košic za praxí 
Realizace:                              6. 4. – 21. 4. 2016 
Vysílací organizace:             Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, Česká republika 
Přijímací organizace:           Střední průmyslová škola elektrotechnická, Košice, Slovensko 
Cílová skupina:                     Skupina žáků (6) 3. ročníku a doprovodná osoba 
 

Hlavní cíle projektu:            Získat nové poznatky, zkušenosti a dovednosti v oblasti využívání 
nejnovějších poznatků z oboru řídicích systémů a informačních 

technologií, a ty přenést do systému výuky našeho 
prostředí v souladu s evropským kontextem. Získat 
praxi v zajišťování stáží žáků u zahraničních partnerů, 
v zahraničních podnicích. Motivovat studenty 
k většímu zájmu o vyučovaný obor a dál se profesně 
rozvíjet.  Zvýšit flexibilitu žáků na trhu práce.  Zvýšit 
počet uchazečů o studium. Rozšířit a prohlubovat 
spolupráci školy se zahraničními partnery a posílit 
vzájemnou reciprocitu při realizaci projektů.  

 

Průběh stáže:   V rámci realizace mobilitního projektu programu 
Erasmus+ našich šest vybraných studentů třetího 
ročníku a jeden učitel odborných předmětů jako 
doprovodná osoba měli možnost zúčastnit se 
v období od 6. 4. – 21. 4. 2016 dvoutýdenní odborné 
stáže v košických podnicích, které zprostředkoval náš 
partner a přijímací organizace  SPŠ elektrotechnická 
Košice, jimž tímto za spolupráci na projektu velmi 
děkujeme, protože nám hostitelská škola vyšla 
maximálně vstříc při zajištění podmínek nutných 
pro realizaci odborné stáže.  

Žáci pracovali na základě předem dohodnutých 
pracovních programů v zajištěných košických firmách: 

T- Systems, Ness, Cassovia a Senzor se zaměřením na IT nebo řídicí 
systémy v oblasti sanitární techniky. Stážisté si tak mohli za 
podmínek, které nabízí mezinárodní prostředí zaměstnavatele, v 
jednotlivých podnicích ověřit  
a vyzkoušet v praxi to, co se již naučili ve škole, a získané znalosti 
prohloubili o nově nabyté zkušenosti a poznatky, se kterými se 



v učebním procesu teprve setkají. Během pracovního 
volna účastníci stáže měli také prostor pro poznávání 
krajiny, kultury i historie hostitelského prostředí. 
V rámci kulturní akce mohli ve Státním košickém 
divadle zhlédnout představení Římanka, hoši navštívili 
některá muzea - národní, technické a letecké, vyjeli na 
Lomnický štít do Vysokých Tater, sjeli bobovou dráhu a 
uskutečnili za doprovodu Ing. Václava Sedláka další 
volnočasové 
aktivity. 
 

Zhodnocení dosažených 
cílů: Hlavní cíle projektu byly 

naplněny. Dosaženo jich bylo za 
vstřícné spolupráce všech 
zapojených organizací, které se 
podílely na zajištění a realizaci 
mobility žáků. Studenti během 

dvoutýdenní 
stáže v 
košických firmách zaměřených na oblasti 
vyučovaných oborů na domovské škole tak měli 
možnost své znalosti a dovednosti ve svém oboru 
rozvinout a prohloubit.  
Na základě osobních rozhovorů s účastníky stáže, 
průběžných a následně doložených závěrečných 
zpráv jednotlivých žáků  
i hodnotící zprávy přijímací organizace o 
dosažených výsledcích celkově hodnotíme 

zrealizovaný projekt jako úspěšný, účastníky velmi pozitivně přijímaný 
po všech stránkách jeho zajištění, tudíž z našeho pohledu stáž pro 
studenty měla podstatný přínos, po stránce odborné 
 i z hlediska volnočasových aktivit své cíle v maximálním možném 
rozsahu naplnila.  
Rádi bychom do budoucna naši spolupráci se SPŠE Košice upevnili, 
abychom mohli nabídnout tutéž možnost i dalším studentům, a 
případně společně navázali na nové projektové aktivity v rámci 
zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání na naší škole.  
 
 
 
 

 
    Havířov, 5. 5. 2016                      Miroslava Svrčinová 

                                                                                                      projektový koordinátor  


