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 Aktivita 1/ Mobility učitelů, stínování, 6. 11. 2017 – 23. 2. 2018, Bratislava, Košice 
                

 
Cílová skupina : 
 
 Učitelé odborných předmětů oborů  Řídicí systémy ( 26 – 41 – M/01 Elektrotechnika) a IT (18 – 20 – M/01) 
 
Aktivity se ve čtyřech mobilitách celkem zúčastnilo 8 učitelů odborného vzdělávání. Stínovali ve výuce 
předmětů oboru IT a ŘS – databáze, tvorba webu, číslicová technika, programování v C a C++, zpracování 
informací, základy elektrotechniky, elektrotechnická měření, automatizace, strojní předměty a dílny.  
V celkovém rozsahu 20 dní stínování ve výuce na partnerských školách: 
 
1. Na SPŠE Hálova v Bratislavě/ celkem 4 učitelé/po 2 týdny aktivity -  

2 učitelé/ 5 dní stínování v 1. týdnu  
2 učitelé/ 5 dní stínování v 2. týdnu 
 

 
2. Na SPŠ elektrotechnické v Košicích/celkem 4 učitelé/po 2 týdny aktivity -  

2 učitelé/ 5 dní stínování v 1. týdnu 
2 učitelé/ 5 dní stínování v 2. týdnu 

 
Hlavní cíle:    
 
Profesní rozvoj učitelů odborných předmětů formou stínování – pozorováním výuky ve vybraných 
oblastech odborných předmětů. 
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Realizované činnosti:                                                              
 
Celkem 8 vyučujících učitelů naší školy mělo možnost během své 5-ti denní odborné stáže v hostitelských 
organizacích, v Bratislavě a Košicích, v rámci odborné přípravy zaměstnanců v oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy žáků, absolvovat náslechy (stínování) ve vyučovacích předmětech – Technická grafika, 
Strojírenství, Praxe, Robotika, Aplikovaná informatika, Výpočetní technika, Elektrotechnika, 
Elektrotechnická měření, Technické měření, Automatizace, Programování. 
Vyučující se seznámili se ŠVP hostitelských organizací v rámci studijních oborů 2675 M Elektrotechnika, 
2561 M Informační a síťové technologie, 3918 M Technické lyceum, měli možnost nahlédnout do školních 
prací žáků v rámci jejich teoretické i praktické výuky – didaktické testy, Závěrečné ročníkové práce, projekty 
žáků, laboratorní protokoly. 
 
Získané znalosti a dovednosti: 
 
Nové metody a organizační formy práce s žáky v hodinách teoretického i praktického vyučování, tvorba a 
úprava ŠVP i učebních osnov pro vybrané odborné elektrotechnické a strojnické předměty, adaptace na 
nové požadavky odborné praxe žáků. 
 
Výsledky: 
 
Vytyčené cíle mobility učitelů byly úspěšně naplněny. Učitelé vykonávali činnosti na základě vypracovaného 

pracovního programu včetně harmonogramu pozorování výuky a následných rozborů hodin. 

Kromě získání nových znalostí a dovedností vztahujících se k novým metodám a formám práce ve 

vyučovacím procesu žáků hostitelských škol, měli učitelé tímto také možnost porovnání metod a forem 

práce se žáky v hodinách vzhledem k výukovým metodám a formám používaným ve vzdělávacím procesu 

na naší škole. 

Nezbytnou součástí této mobility je také poznání života a kultury bratislavské a košické krajiny.    

 

 

 Aktivita 2/ Mobility žáků, odborná stáž v podniku, 11. – 24. Dubna 2018, Bratislava, Košice 
 

1. V Bratislavě - 2 týdny/ 6 žáků + 1 doprovodná osoba 

Firma ISPER 

2. V Košicích - 2 týdny/ 6 žáků + 1 doprovodná osoba 

Firmy:  Antik Telecom, Senzor, Cassoviaa Hardware 

 
Cílová skupina: 

 

Žáci třetího ročníku oboru Řídicí systémy (Elektrotechnika) Informační technologie. 
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Hlavní cíle:    

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. 

 

Realizované činnosti: 

 

V rámci realizace mobilit žáků z mezinárodního programu 

Erasmus+ 12 vybraných studentů třetího ročníku a dva 

doprovodní učitelé naší školy měli možnost zúčastnit se v období              

od 11. do 24. 4. 2018 dvoutýdenní odborné stáže v košických a bratislavských podnicích, které jsme za výrazné 

pomoci našich projektových partnerů SPŠ elektrotechnická Košice SPŠE Hálova v Bratislavě zprostředkovali, jimž 

tímto za spolupráci velmi děkujeme, protože nám hostitelské školy vyšly maximálně vstříc při zajištění podmínek 

nutných pro realizaci souvislé praxe. 

Žáci pracovali na základě předem dohodnutých pracovních programů v zajištěných firmách.  V Košicích - Antik 

Telecom, Senzor, Cassoviaa Hardware -  firmy se zaměřením na IT nebo řídicí systémy v oblasti výroby sanitární 

techniky, kde žáci vykonávali činnosti v uvedených oblastech. 

V Bratislavě to byla firma ISPER, která se ujala našich studentů, společnost se zaměřením na IT a naši žáci vykonávali 

činnosti v oblasti instalace a nastavení koncových síťových zařízení zákazníka.  

 

Monitoring: 

 

Žáci na pracovištích pracovali pod vedením přiděleného tutora, který mentoroval jejich praktické činnosti a podílel se 

na průběžném i závěrečném vyhodnocení dvoutýdenní stáže. 

Průběžný monitoring vykonávali také doprovázející učitelé - Mgr. Šnoriková Marie a Ing. Mgr. Zientková Yvona – 

jejichž úkolem bylo zajistit pedagogický dozor a dohlížet na dodržení předepsaných úkolů a cílů projektu, průběžně 

podávat zprávy o činnosti žáků přijímací škole, podílet se na realizaci náplně volnočasových aktivit žáků v rámci 

osobního volna v odpoledním a večerním čase nebo o víkendech.  

 

Získané znalosti a dovednosti: 

 

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, získané znalosti prohloubili o nově nabyté zkušenosti a poznatky, se 

kterými se v učebním procesu teprve setkají. 

Účastníci praxe získali nové praktické dovednosti jako – čtení technické dokumentace, instalace a nastavení 

koncových zařízení, řízení aktivních síťových prvků, diagnostika základních poruch v síti. 

 Během pracovního volna v rámci realizace aktivit měli účastníci stáže také prostor pro poznávání krajiny, kultury i 

historie hostitelského prostředí. 
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Výsledky: 

 

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 ve slovenských firmách zaměřených 

na oblasti vyučovaných oborů na domovské škole tak měli možnost své znalosti a dovednosti ve svém oboru 

rozvinout a prohloubit. Kromě tvrdých schopností žáci rozvinuli i měkké dovednosti a schopnosti a to především 

v oblasti komunikace, flexibility, samostatnosti, týmové spolupráce a upevnění pracovní disciplíny. 

 

Závěrečné zhodnocení celkových výsledků projektu: 

 

Na základě osobních rozhovorů s účastníky mobilit, také na základě vyhodnocení průběžných a následně jimi 

jednotlivě doložených závěrečných zpráv, hodnotících zpráv obou přijímacích organizací o dosažených výsledcích, 

celkově hodnotíme zrealizovaný projekt jako úspěšný, účastníky velmi pozitivně vnímaný a přijímaný po všech 

stránkách jeho realizace i zajištění, tudíž z našeho pohledu mobility učitelů i žáků měly podstatný přínos nejen pro 

samotné účastníky mobilit, ale i pro zapojené organizace, které na základě této vzájemně získané zkušenosti mají 

v plánu ve vzájemné spolupráci na mezinárodních projektech v rámci programu Erasmus+ dále pokračovat, případně 

spolupráci rozvinout o nové projektové aktivity a přispět tak ke zvyšování profesní kvality učitelů ve prospěch kvality 

poskytovaného vzdělávání a odborné přípravy žáků. 

 

 
 
 

 

 

V Havířově, 30. 9. 2018                                                                                      Miroslava Svrčinová  – manažer projektu 


