
Zpráva ze zahraniční sluţební cesty 
 

Místo: Košice, SK 

Datum: 25.11.2018 – 1.12.2018 

Doprovázející osoba během stáže žáků v rámci programu Erasmus+, projekt PLEL - 

(Project Learning for better Establishment on Labor market).  

 

Účastník: Ing. Boţena Ralbovská, SPŠ elektrotechnická, Makarenkova 1, Havířov 

 

Ve dnech 18.11.2018 - 24.11.2018 jsem se zúčastnila zahraniční sluţební cesty na 
Slovensku, Košice, kde se konala stáţ ţáků SPŠE  Havířov v rámci programu 
Erasmus+, klíčová akce KA2 v sekci Strategické partnerství sloţené výhradně ze 
škol, projekt PLEL - Project Learning for better Establishment on Labor market. 
Zahraniční pracovní stáţ probíhala podle dohody mezi vysílající organizací - Střední 
průmyslová škola elektrotechnická, Makarenkova 1, Havířov a přijímající organizací -  
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice,  SK.  
Cílem bylo realizovat krátkodobou výměnu skupin ţáků za účelem sladění a 
kompletace projektů, na kterých pracovali jiţ před příchodem mezinárodní dvojice 
ţáků (SK - ČR) online (sociální sítě, skype). Ţáci komunikovali navzájem ve 
slovenském a českém jazyce, čímţ měli moţnost zlepšit své vyjadřovací schopnosti 
v odborné terminologii a také ve společenské oblasti. 
 

Úkolem doprovázející osoby bylo monitorování a mentoring účastníka: 
 
Ţák byl monitorový dvěma osobami. Jedna z nich byl konzultant projektu z přijímající 
organizace a druhá byla doprovázející osoba, která sledovala jeho práci a pokrok. 
Doprovázející osoba komunikovala také se slovenským koordinátorem projektu Ing. 
Michalem Copkem. 
 
Zhodnocení stáže: 
 
Konzultant a doprovázející osoba hodnotili práci ţáka kaţdý den. Na konci celého 
pobytu přijímající organizace uspořádala prezentaci projektů účastníků krátkodobé 
výměny pro ţáky a učitele školy v česko-slovenském jazyce. Koordinátor projektu a 
ředitel přijímající organizace a koordinátor vysílající organizace vyhodnotili celý 
pobyt, který byl potvrzen razítkem a podpisem v hodnotící zprávě. Kaţdý ţák získal 
certifikát o absolvování mobility. 
 

 

Program: 

25.11.2018 – příchod do Košic, ubytování, setkání s Ing. Michalem Copkem z SPŠE 
Košice,  základní informace 
 

26. 11 .2018  –  setkání s trojicí slovenských ţáků, kteří participují na jednotlivých 
projektech se ţáky z  SPŠE Havířov: 



Sorting line with automats -  Tomasz Cymorek, CZ - Patrik Skaloš, SK 
Signal generator for frequencies up to 5MHz - Tomáš Macháč, CZ - Lukáš Varanai, 
SK 
Voltmeter with web output - Ondřej Sabela, CZ - Šimon Bučko, SK 
 
 

27. 11. 2018  – Práce ţáků na projektech, setkání s ředitelem školy, filmové 
představení Bohemian Rhapsody 
 

28. 11. 2018  – Práce ţáků na projektech, práce na dokumentoch pro NA , návštěva 

Slovenského  technického  múzea 

29. 11. 2018  – Práce ţáků na projektech, Escape rooms 

 

30. 11. 2018 – Práce ţáků na projektech, příprava na prezentaci projektů, laser  
game, vyhodnocení mobility 
 
1. 12. 2018  – Prohlídka města, návrat  domu 

  

Celá organizace stáţe byla připravena předem, všechny plánované úkoly byly přesně 
splněny. 
Doporučuji pokračovat v navázané spolupráci i v budoucnu. 
 

 

 

V Havířově, 2. 12. 2018                                                            Ing. Boţena Ralbovská 

 

 

 

 

 


